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УСТУП

«Украіна, цвеце любы, сонцам гадаваны…». Так наш Янка купала звярнуўся 
калісьці да сястры Украіны. У гэтых словах, у іх эмацыйна-вобразным напаўненні — 
шчырыя, па-роднаснаму сардэчныя, спрадвечныя адносіны беларусаў да сваёй 
паўднёвай суседкі. адносіны, якія мацаваліся і мацуюцца повязямі ў галіне культу-
ры, найперш літаратуры, паказаць іх — асноўная мэта гэтай кнігі. 

беларуска-ўкраінскія культурныя сувязі, як ніякія іншыя, маюць даўнія і тры-
валыя традыцыі. Падмурак іх не толькі ў этнічнай блізкасці беларусаў і ўкраінцаў, 
але і ў працяглым жыцці нашых продкаў у адных і тых жа дзяржаўных утварэннях: 
кіеўскай Русі, Вялікім княстве літоўскім, Рускім і Жамойцкім, Рэчы Паспалітай, 
Расійскай імперыі, сссР. З пачатку 1990-х гг. Украіна і Рэспубліка беларусь на 
палітычнай карце свету вызначыліся як незалежныя дзяржавы. Тым не менш этнічна-
моўна-культурная блізкасць, агульнасць гістарычнага лёсу і цяпер прадвызначаюць 
асаблівую духоўную роднасць, а ў выніку — плённасць літаратурных сувязей бела-
рускага і ўкраінскага народаў.

Распачаліся яны ў эпоху кіеўскай Русі. новыя павевы хрысціянства, якое ішло з 
кіева, наслойваліся на спрадвечныя міфалагічныя ўяўленні і фальклорныя перагукі 
двух народаў. Узаемасувязі старажытных беларускай і ўкраінскай літаратур назіраюцца 
ў летапісанні, розных жанрах царкоўнай і свецкай пісьменнасці. Яшчэ больш яны 
ўзмацніліся ў сярэднія вякі, калі завязаліся цесныя кантакты паміж украінскімі 
(кіеў, астрог, львоў) і беларускімі (Полацк, Вільня, брэст) культурнымі цэнтрамі, 
праваслаўнымі брацтвамі (магілёўскім і львоўскім, мінскім і кіеўскім і інш.). Дабра-
творны ўплыў на ўкраінскае кнігадрукаванне і літаратуру зрабілі Францыск скары-
на, сымон будны, сільвестр косаў, Васіль цяпінскі. асобныя літаратары-ўкраінцы 
(Мялецій сматрыцкі, лаўрэнцій і стафан Зізаніі і інш.) жылі, выдавалі кнігі і вялі 
асветніцкую працу ў беларусі, а беларускія (андрэй Рымша, сімяон Полацкі) вучыліся 
ва Украіне (у прыватнасці, у кіева-Магілянскай акадэміі). У ХVіі ст. украінскае 
вершаванне, прапаведніцкая літаратура адчулі пэўны ўплыў сімяона Полацкага. 
У сваю чаргу, іван Вішанскі, Захарый капысценскі ўплывалі на развіццё белару-
скай палемічнай літаратуры, на творчасць лявонція карповіча, афанасія Філіповіча 
і інш. У другой палове ХVіі—ХVііі стст. найбольш значныя сувязі былі ў фалькло-
ры, школьнай драматургіі (вершапісанне, арацыі, інтэрмедыі).

новы этап беларуска-ўкраінскіх культурных узаемасувязей наступіў з канца 
ХVііі ст., калі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай (1772, 1793, 1795) беларускія 
землі былі далучаны да Расійскай імперыі (левабярэжная Украіна знаходзілася ў скла-
дзе Расіі яшчэ з сярэдзіны ХУіі ст.). некаторыя ўкраінскія пісьменнікі (Якаў Галавацкі, 
аляксандр старажэнка, іван катлярэўскі) пэўны час жылі і працавалі ў беларусі, 
беларускія (Ян баршчэўскі, Франц савіч, Францішак багушэвіч) — ва Украіне. Трой-
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чы праз беларусь праязджаў Тарас Шаўчэнка, што потым адлюстравалася ў нека-
торых яго творах, абумовіла шчырасць кантактаў з беларускімі літаратарамі. бела-
русы еўдакім Раманаў, Міхаіл Доўнар-Запольскі, Яўхім карскі даследавалі помнікі 
ўкраінскай мовы і літаратуры, украінцы Міхайла Драгаманаў, аляксандр Патабня, 
Уладзімір Гнацюк — беларускай. Пад уздзеяннем «Энеіды» катлярэўскага ўзнікла 
беларуская «Энеіда навыварат». Паэзія і асоба Шаўчэнкі паўплывалі на творчасць 
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, багушэвіча і іншых беларускіх пісьменнікаў. кантак-
ты спрыялі фарміраванню беларускай і ўкраінскай рэвалюцыйнай публіцыстыкі. іван 
Франко і Міхайла Паўлык склалі праект «Украінска-польска-літоўска-беларускага 
брацтва», і «Выдавецкай суполкі». З украінскімі рэвалюцыянерамі трымаў сувязь 
пецярбургскі «Гурток моладзі польска-літоўскай, беларускай і маларускай». кіраўнік 
гэтага гуртка адам Гурыновіч пераклаў на беларускую мову «Гімн» івана Франко. 
на светапогляд і творчасць лесі Украінкі паўплываў мінскі сацыял-дэмакрат сяр-
гей Мяржынскі.

З часу рэвалюцыі 1905—1907 гг. пачынаецца новы этап беларуска-ўкраінскіх 
літаратурных узаемаадносін. Гэтаму паспрыяла найперш адмена забароны друку на 
беларускай і ўкраінскай мовах на тэрыторыі Расійскай імперыі. Дзякуючы ў пер-
шую чаргу беларускай газеце «наша ніва» (1906—1915), іншым выданням гэтыя 
ўзаемаадносіны набылі пастаянны і сістэмны характар. «наша ніва» апублікавала 
шэраг перакладаў на беларускую мову твораў Шаўчэнкі, Васіля стафаніка, сцяпа-
на Руданскага і інш., матэрыялы пра гэтых і многіх іншых украінскіх пісьменнікаў 
(івана катлярэўскага, Марка крапіўніцкага, івана Франко, лесю Украінку, бары-
са Грынчэнку і інш.), рэцэнзіі на спектаклі ўкраінскіх тэатральных труп і г. д. Га-
зета наладзіла сувязі з асобнымі ўкраінскімі перыядычнымі выданнямі («Рада», 
«Українська хата» і інш.), таварыствам «Просвіта» і інш. Усё гэта дае падставы га-
варыць пра своеасаблівы нашаніўскі перыяд у беларуска-ўкраінскіх літаратурных 
узаемасувязях. асаблівую ролю ў развіцці гэтых сувязей адыграў Максім багдановіч, 
які даследаваў творчасць некаторых украінскіх пісьменнікаў (Шаўчэнка, Франко, 
Грыцько Чупрынка, Уладзімір самійленка і інш.), пісаў украіназнаўчыя артыкулы, 
выступаў з гэтымі артыкуламі ў рускім і беларускім друку. У гэты час пашырыліся 
асабістыя сувязі літаратараў. У асобе львоўскага вучонага іларыёна свянціцкага цёт-
ка, якая ў тагачаснай аўстра-Венгрыі вымушана была хавацца ад праследавання за 
рэвалюцыйную дзейнасць, знайшла свайго дарадца і апекуна. З яго дапамогай яна 
выдала ў Жоўкве (каля львова) кнігі «Хрэст на свабоду» і «скрыпка беларуская». 
брашура самога свянціцкага «адраджэнне беларускага пісьменства» (львоў, 1908) 
стала першым ва Украіне і беларусі сістэматызаваным нарысам гісторыі белару-
скай літаратуры. Ва Украіне, у кіеве жыў і працаваў малады беларускі публіцыст 
сяргей Палуян, які з’явіўся яшчэ адным спалучальным звяном паміж тагачаснымі 
літаратурамі двух народаў. бурнае развіццё маладой беларускай літаратуры і пашы-
рэнне ўкраінскага друку дало падставы для азнаямлення ўкраінцаў з асобнымі яе 
дасягненнямі (пераклады твораў Янкі купалы, Якуба коласа, Максіма багдановіча, 
Ядвігіна Ш. і інш.). 

Рэвалюцыйныя падзеі 1917 г., уздым нацыянальнай свядомасці і агульнай культу-
ры, дзяржаватворчыя працэсы ў асяроддзі двух народаў, што прадвызначылі ўтварэнне 
УссР і бссР, прывялі да небывалага дагэтуль развіцця беларускай і ўкраінскай 
літаратур, а разам з гэтым — і беларуска-ўкраінскіх літаратурных кантактаў. Развіццю 
гэтых літаратур і літаратурных сувязей, несумненна, нанеслі значную шкоду асобныя 
катаклізмы ХХ ст. (сталінскія рэпрэсіі, галадамор ва Украіне 1932—1933 гг., падзеі 
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Вялікай айчыннай вайны), але спыніць іх ужо нішто не змагло. Міжлітаратурныя 
сувязі ўзняліся на дзяржаўны ўзровень. З сярэдзіны 1920-х гг. усталёўваюцца кан-
такты не толькі паміж асобнымі беларускімі і ўкраінскімі пісьменнікамі, але і паміж 
цэлымі пісьменніцкімі арганізацыямі (беларускія «Маладняк», «Узвышша», «Полы-
мя», украінскія «Гарт», «Плуг», «Молодняк»). Умацаванню міжлітаратурных сувя-
зей паспрыяла і ўтварэнне саюза пісьменнікаў сссР (1934). наладжваюцца абмен 
пісьменніцкімі дэлегацыямі, правядзенне тыдняў і дэкад суседніх літаратур, абмен 
спецыяльнымі выпускамі часопісаў і газет, планавае выданне твораў братніх літаратур 
у перакладзе на родныя мовы (у тым ліку да юбілейных дат і розных мерапрыемстваў). 
У 1929 г. у Харкаве выйшла першая анталогія беларускай літаратуры «нова білорусь». 
Потым на ўкраінскай мове ў розны час былі выдадзены анталагічныя зборнікі, вы-
браныя творы багдановіча, Янкі купалы, Якуба коласа, кузьмы Чорнага, кан-
драта крапівы, Максіма Танка, аркадзя куляшова, Пімена Панчанкі, івана Меле-
жа, Янкі брыля, івана Шамякіна, Васіля быкава, Уладзіміра караткевіча, Рыгора 
барадуліна, ніла Гілевіча, анатоля Вярцінскага і інш. У перакладзе на беларускую 
мову неаднаразова выдаваліся творы Шаўчэнкі, Франко, лесі Украінкі, выходзілі 
творы катлярэўскага, Міхайлы кацюбінскага, Паўло Тычыны, Максіма Рыльскага, 
Міколы бажана, астапа Вішні, андрэя Малышкі, Уладзіміра сасюры, алеся Ган-
чара, Міколы нагнібеды, Міколы Вінграноўскага, Дмытра Паўлычкі, івана Драча, 
ліны кастэнка, Уладзіміра Яварыўскага, Рамана лубкіўскага, Тамары каламіец і інш. 
У прыватнасці, толькі на працягу 1917—1986 гг. на ўкраінскай мове выйшлі 222 кнігі 
беларускай літаратуры агульным тыражом 12 мільёнаў 380 тысяч асобнікаў. За гэты 
ж час на беларускай мове свет пабачылі 166 кніг украінскай літаратуры тыражом 
1 мільён 511 тысяч асобнікаў. Заслуга ў гэтым — многіх таленавітых перакладчыкаў 
як з украінскага боку (Міхайла Драй-Хмара, сяргей Піліпенка, Рыльскі, Тычына, 
сасюра, Малышка, Грыгорый кочур, Дмытро Паламарчук, Уладзімір лучук, Драч, 
Паўлычка, лубкіўскі і інш.), так і з беларускага (Янка купала, Якуб колас, куляшоў, 
анатоль Вялюгін, Васіль Вітка, Язэп семяжон, Максім Танк, сяргей Грахоўскі, Хве-
дар Жычка, барадулін, Гілевіч і інш). Працэс беларуска-ўкраінскіх літаратурных уза-
емасувязей стаў прадметам зацікаўлення шэрагу беларускіх (Т. кабржыцкая, Э. Мар-
тынава, В. Рагойша, М. Тычына і інш.) і ўкраінскіх (П. ахрыменка, і. астапік, 
л. бондар, б. Чайкоўскі, Я. Шабліоўскі і інш.) літаратуразнаўцаў. Яны сталі вызна-
чаць тэматыку спецыяльных беларуска-ўкраінскіх навуковых канферэнцый (Гомель, 
1969; львоў, 1972; Мінск, 1973; сумы, 1976, 1981, 1982), навуковых выданняў, ды-
сертацыйных даследаванняў…

новы, апошні па часе, этап беларуска-ўкраінскіх узаемаадносін пачынаец-
ца з пачатку 1990-х гг. абумоўлены ён эпахальнымі падзеямі: распадам сссР 
і сацыялістычнага лагеру, утварэннем многіх незалежных дзяржаў, у тым ліку — 
Украіны і Рэспублікі беларусь. Падзеі гэтыя неадназначна пазначыліся як на кантак-
тах асобных пісьменнікаў, так і літаратур у цэлым. Відавочна зменшылася колькасць 
узаемаперакладаў, зніклі некаторыя ранейшыя формы ўзаемасувязей (літаратурныя 
тыдні і дэкады, выданні сумесных нумароў часопісаў і газет і інш.). Прычыну такога 
становішча, напэўна, трэба шукаць як у эканамічных, так і ў грамадска-палітычных 
варунках постсавецкага часу. Гэта (асабліва ў першае постсавецкае дзесяцігоддзе) — 
развал эканомікі, так званы дзікі рынак, што не садзейнічае распаўсюджванню 
сур’ёзнай, у тым ліку перакладной, літаратуры, адыход даволі значнай групы вядомых 
пісьменнікаў ад літаратуры ў сувязі з іх палітычным заангажаваннем, жаданне прапа-
гандаваць найперш сваю нацыянальную літаратуру, многае з якой нядаўна было за-
баронена, недаступнасць сродкаў масавай інфармацыі суседняй рэспублікі… адмоўна 



паўплывалі на літаратурныя сувязі і пазбаўленне многіх ранейшых дзяржаўных 
выдавецтваў і органаў друку матэрыяльнай падтрымкі з боку дзяржавы, закрыц-
цё асобных з іх, ліквідацыя штогодніх спецыялізаваных перакладных альманахаў 
(тыпу беларускіх «Даляглядаў», «братэрства»), адсутнасць беларускамоўнага пе-
рыядычнага органа, прысвечанага мастацкаму перакладу (накшталт украінскага 
«Всесвіту»)… У той жа час у канцы ХіХ — пачатку ХХі ст. для развіцця беларуска-
ўкраінскіх культурных узаемаадносін стварыліся пэўныя магчымасці, якіх раней 
проста не магло быць. У Мінску адкрылася Пасольства Украіны, у кіеве — Пасоль-
ства беларусі. абодва пасольствы, апрача іншага, многае робяць і для прапаганды 
на тэрыторыі суседняй дзяржавы сваёй нацыянальнай культуры. З пачатку 90-х гг. 
ХХ ст. стала магчымым прапагандаваць украінскую культуру ў беларусі з дапамо-
гай новаствораных украінскіх грамадска-культурных арганізацый («січ», «Заповіт», 
«Ватра» і інш.). З другога боку, беларускія грамадска-культурныя суполкі ва Украіне 
(кіеў, Харкаў, львоў і інш.) таксама праводзяць пэўную працу па прапагандзе куль-
турных дасягненняў беларускага народа — і не толькі сярод беларускай дыяспары, 
але і ўкраінскага насельніцтва. адмена савецкай цэнзуры прывяла да ўзнікнення 
шматлікіх прыватных выдавецтваў, што значна павялічыла магчымасці выдання кніг, 
у тым ліку перакладных. Пачалі наладжвацца літаратурныя кантакты, не абцяжара-
ныя абавязковымі дзяржаўнымі заданнямі і планамі. 

Гэта кніга — канкрэтны погляд беларуса, беларускага чытача і літаратуразнаўца 
на ўкраінскую літаратуру, яе класіку і сённяшніх асобных літаратараў. Вызначэн-
не таго, чым яны цікавыя для нас, што мы можам выкарыстаць для сябе з іх твор-
чага даробку. а таксама — ацэнка таго, што яны зрабілі і робяць для мацавання 
ўкраінска-беларускіх культурных сувязей, для прапаганды беларускага прыгожага 
пісьменства на братняй украінскай зямлі. кажучы словамі Максіма багдановіча — 
своеасаблівае сплочванне доўгу ўкраінскай літаратуры, украінскім пісьменнікам за 
іх працу ў гэтым кірунку.
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ТАРАС ШАЎЧЭНКА 
(1814—1861)

Паэт, празаік, драматург, мастак, грамадскі дзеяч Тарас Шаўчэнка ўвайшоў у 
свядомасць многіх пакаленняў як бацька ўкраінскай нацыі, заснавальнік новай 
украінскай літаратуры і ўкраінскай літаратурнай мовы. і невыпадкова за ім замаца-
валася вымоўнае прозвішча кабзар. кабзар — гэта вандроўны мудрэц, філосаф, пе-
дагог, кампазітар і музыка, паэт-песеннік у адной асобе. Пад уласны акампанемент 
на музычным інструменце — кобзе кабзар вёў гутарку з народам, спяваў пра слаўнае 
казацкае мінулае, услаўляў подзвігі легендарных герояў, выхоўваў патрыятызм і па-
чуццё чалавечай годнасці, спрыяў выспяванню пратэсту супраць несправядлівасці 
і прыгнёту.

сапраўды народны паэт, Шаўчэнка выйшаў з народных нізоў. нарадзіўшыся ў 
сям’і прыгоннага селяніна (у вёсцы Морынцы на Чаркашчыне), ён не раскрыўся б 
ва ўсёй сваёй велічы, калі б, прыехаўшы са сваім панам у Пецярбург, не сустрэўся 
там з высакароднымі і таленавітымі людзьмі. сярод іх — украінскія і рускія мастакі 
і. сашэнка, к. брулоў, а. Венецыянаў, паэт В. Жукоўскі і інш. Яны зрабілі ўсё, каб 
Шаўчэнка атрымаў вольную. У 1838 г. яго выкупілі з прыгону. атрымаўшы жаданую 
свабоду, у шчаслівым натхненні Шаўчэнка стварае свае першыя зборнікі вершаў 
«кабзар» (1840) і «Чыгірынскі кабзар» (1844), вучыцца ў акадэміі мастацтваў, ды 
малюе так паспяхова, што з часам за творы ў жанры гравюры атрымлівае ганаровае 
званне акадэміка жывапісу. Расійская сталіца, якая ў першай палове ХіХ ст. была 
моцна ўлюбёна ва «ўкраінскасць», прымае Шаўчэнку ў свае абдымкі. Яго запраша-
юць у арыстакратычныя салоны. Ён малады, прыгожы, у яго мяккая ўкраінская вы-
мова, ён прачула чытае ўласныя вершы, цудоўна спявае… аднак больш, чым выгоды 
сталічнага жыцця, ён любіць свой занядбаны край, сваю родную зямлю і яе народ. 
Шаўчэнка рвецца ва Украіну. Здараецца нагода, і ён тут жа пакідае Пецярбург, каб 
стаць супрацоўнікам кіеўскай археаграфічнай камісіі (1845—1847).

Шаўчэнка вольны, аднак большасць яго родных засталіся прыгоннымі. Ён 
піша пра гаротнае жыццё сялян, пра іх пакуты пад панскім прыгнётам. Ён высо-
ка цэніць народныя пераказы, легенды, песні, у якіх услаўляецца колішняя слава 
ўкраінскіх казакоў, іхні гераізм, які яны выяўлялі ў барацьбе з прыгнятальнікамі. 
Дзякуючы Шаўчэнку ўвесь цывілізаваны свет атрымаў — у форме паэтычнага сло-
ва — ўсеахопную праўду пра гістарычнае прызначэнне ўкраінцаў. Першыя творы 
паэта вырасталі пераважна з уласна ўкраінскай гісторыі і тагачаснай рэчаіснасці 
(вершы, балады, паэмы «кацярына», «Гайдамакі», драма «назар стадоля» і інш.). 
аднак паэт веліччу свайго сэрца імкнуўся сагрэць усё славянства. З-пад яго пяра 
выходзяць творы, прысвечаныя рускім, палякам, чэхам. Падзеі з чэшскай гісторыі 
ўвасоблены, у прыватнасці, у паэме «ерэтык» — пра Яна Гуса. У творчасці паэта 
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з’яўляюцца каўказскія матывы (паэма «каўказ»). і ўсюды Шаўчэнка застаецца верны 
сваёй галоўнай ідэі — заклікаць народы да самапазнання, захавання ўласных культур-
ных традыцый, беражлівага стаўлення да слова і веры продкаў. Так, пазнаёміўшыся 
ў Пецярбургу з беларусамі (літаратары Ян баршчэўскі, Рамуальд Падбярэскі, мастак 
Міхаіл Мікешын, брат кастуся каліноўскага Віктар і інш.), паэт наказваў ім, «каб 
не пакідалі сваёй працы для народа, бо гэта іх павіннасць, а праца іх, нягледзячы на 
цяжкія варункі, не прападзе дарэмна і сляды гэтай працы застануцца» (Р. Зямкевіч).

не толькі творчасцю, але і сваім трагічным і адначасна гераічным лёсам Шаўчэнка 
паказаў прыклад такога самаадданага служэння роднаму народу і яго культуры. 
Украінскі паэт разам з прагрэсіўнымі прадстаўнікамі расійскага грамадства выступаў 
супраць царскага самадзяржаўя і дэспатызму. За ўдзел у нелегальным кірыла-
Мяфодзіеўскім кіеўскім таварыстве, якое заклікала ўсіх славян да стварэння но-
вай дзяржавы — федэрацыі вольных славянскіх народаў, Шаўчэнку арыштавалі. 
Яго не зламалі ні турма, ні дзесяцігадовая ссылка (1847—1857) радавым салдатам у 
казахскія стэпы са строгай царскай забаронай пісаць і маляваць, ні паклёпы, абра-
зы некаторых былых таварышаў, ні складанасць асабістага лёсу. Ён мужна, стой-
ка перанёс усе нягоды, якія, аднак, падарвалі яго здароўе, не даўшы дажыць і да 
пяцідзесяцігадовага ўзросту.

Палымяная мара Шаўчэнкі — «каб усе славяне сталі добрымі братамі і сынамі сон-
ца праўды» — упісвае творцу і ў наш час. Зрэшты, Шаўчэнка з’яўляецца сучаснікам 
на вякі. само жыццё паэта — узор хрысціянскага пакутніцтва за ідэю, за чалавецт-
ва. Ён адкрыта і з’едліва выступаў супраць тыраніі і таталітарнага рэжыму («сон»), 
асуджаў адступніцтва, здраду, хцівасць, гвалт (пасланне «і мёртвым, і жывым…»). Ён 
«мучыўся, але не каяўся» і няўхільна сцвярджаў сваю любоў да слабых і пакрыўджаных. 
Паэт часта ў сваіх творах абапіраўся на біблію, трактуючы яе як цэласную маральна-
этычную сістэму. Творчасць Шаўчэнкі ўспрымаецца як своеасаблівы подзвіг Пра-
метэя, які насуперак волі багоў даў людзям агонь. 

Для Шаўчэнкі беларуская зямля і яе насельнікі не былі чужымі і незнаёмымі. Праз 
беларусь паэт праходзіў і праязджаў некалькі разоў. Так яшчэ ў пятнаццацігадовым 
узросце ён, ідучы як служка ўслед за абозам свайго пана, які накіроўваўся з кіева ў 
Вільню, прайшоў праз беларусь з яе паўднёвага ўсходу на паўночны захад. Праз бела-
русь пралягалі яго шляхі, калі ён дабіраўся з Вільні ў Пецярбург, з Пецярбурга ў кіеў 
і назад, з кіева ў Пецярбург. Дарожныя назіранні потым адлюстраваліся ў аповесці 
«Музыка», у ягоным «Дзённіку». З жыхарамі беларускай зямлі Шаўчэнка сустракаўся 
не толькі ў Пецярбургу, але і ў казахскіх стэпах, дзе адбывалі ссылку ўдзельнікі 
паўстання 1830—1831 гг. У прыватнасці, у ссылцы паэт пазнаёміўся і пасябраваў 
з мастаком браніславам Залескім, родам са случчыны, прысвяціў яму верш («Як 
мы былі йшчэ казакамі»), а калі Залескі вярнуўся на радзіму — перапісваўся з ім, 
пасылаў яму свае карціны. 

імя Шаўчэнкі вядомае, без перабольшання, на ўсіх кантынентах. Творы яго пера-
кладзены на дзесяткі моў. У многіх гарадах не толькі Украіны, але і свету (нью-Ёрк, 
Ванкувер, Вініпег, буэнас-айрэс і інш.) узведзены помнікі паэту. Шануюць Шаўчэнку 
і беларусы, бо і іх ён навучыў любіць «свабоду, родны край і мову», і для іх ён 
даўно стаў «бацькам мілым» (Янка купала). беларускія пісьменнікі лічаць Шаўчэнку 
сваім настаўнікам. Янка купала, Максім багдановіч, Якуб колас, Змітрок бядуля, 
Янка брыль, ніл Гілевіч і многія іншыя прадстаўнікі беларускага мастацтва слова 
засведчылі сваю пашану кабзару ўласнымі арыгінальнымі творамі і літаратурна-
крытычнымі артыкуламі. адзін з цэнтральных бульвараў сталіцы беларусі названы 
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імем Шаўчэнкі. У Мінску, брэсце, Гомелі, Магілёве ўзвышаюцца велічныя помнікі 
кабзару.

Творы ўкраінскага паэта неаднойчы, пачынаючы яшчэ з дарэвалюцыйнага часу, 
перакладаліся на беларускую мову. сярод актыўных перакладчыкаў кабзара — 
Янка купала, Якуб колас, кандрат крапіва, аркадзь куляшоў, Максім Танк, Ры-
гор барадулін і інш.

Ён
Ён нарадзіўся ў нікому невядомым украінскім сяле Морынцы на Чаркашчы-

не, каб валачы ўсё жыццё сваю сіроцкую ношку. У дзевяць гадоў страціў маці, у 
адзінаццаць — бацьку... але высілкам нязломнай волі пераадолеў сіроцтва, адсут-
насць бацькоўскай апекі замяніў сяброўскай цеплынёй і спагадлівасцю.

Ён нарадзіўся рабом, да дваццаціпяцігадовага ўзросту быў прыгонны, але, дзя-
куючы свайму таленту, працавітасці і добрым людзям (к. брулоў, Я. Грабінка, 
В. Жукоўскі, і. сашэнка і інш.) вызваліўся з прыгону задоўга да яго афіцыйнай 
адмены, абяссмерціў і сябе, і свае Морынцы, і ўсю Украіну, стаў арыстакратам духу, 
акадэмікам мастацтва.

Ён у пятнаццацігадовым узросце быў назаўсёды разлучаны са сваёй маці-Украінай, 
пазней толькі тройчы наведваў яе. Жыў у Вільні, санкт-Пецярбургу, на казахскай 
зямлі... але ніхто з сучаснікаў не мог параўнацца з ім у веданні Украіны — яе гісторыі, 
культуры, прыроды, яе несмяротнае душы. ніхто не любіў так сваю бацькаўшчыну, 
як Ён. I нікога так не любіла і не любіць бацькаўшчына, як Яго.

Ён за любоў да бацькаўшчыны, да «рабів німих» — суродзічаў-сялян, да роднага 
народа («Я по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу...»), за 
нянавісць да іх розных прыгнятальнікаў («сон», «Великій льох», «Єретик», «кавказ» 
і інш.), за цвёрдую веру ў тое, што «на оновленій землі врага не буде, супостата», за 
заклік «повставайте, кайдани порвіте» — за ўсё гэта царом Мікалаем і на доўгія дзесяць 
гадоў быў сасланы радавым салдатам у глухія казахскія стэпы «под наистрожайший 
надзор с запрещением писать и рисовать». аднак, пражыўшы ўсяго 47 гадоў, усё ж 
здолеў перажыць і таго цара — фізічна, і ўсіх рускіх цароў разам узятых, ранейшых 
і наступных, — духоўна. стаў бессмяротны.

Ён выдатна ведаў «свободный и могучий русский язык», выявіў гэтае веданне 
ў многіх тэкстах (паэма «Тризна», аповесць «Музыкант», «Дневник» і інш.), мог 
бы стаць другім рускім Гогалем. Яго спакушалі гэта зрабіць — грашыма, пасадамі, 
славаю. але ён не здрадзіў прыгнечанаму і занядбанаму роднаму ўкраінскаму сло-
ву, самааддана шліфаваў і адточваў яго ў мастацкіх творах, прапагандаваў сярод 
украінскіх дзетак у сваім школьным «букваре южнорусском» — на дзіва і добрую 
зайздрасць усяму славянству. I — стаў першым украінскім Шаўчэнкам.

Ён адчуваў неразуменне, непрыманне не толькі людзей недалёкіх, неразумных, 
але і выдатных, высокаталенавітых (напрыклад, В. бялінскага). I ўсё ж, праглынуўшы 
даўкі і несправядлівы камяк абразы, ішоў адзіна правільным, назаўсёды абраным 
шляхам, абапіраючыся на плячо сяброў, прыяцеляў і больш дальнабачных крытыкаў 
(«Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя». — 
М. Дабралюбаў). Яго ворагі, незычліўцы і проста неразуменцы сёння пераварочваюцца 
ў трунах, калі ў іх хоць на тым свеце загаварыла сумленне.
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Ён, як вялікі патрыёт, больш за ўсё і ўсіх на свеце любіў сваю «неньку» Украіну. 
нават — больш за бога (!): «Я так її люблю, Мою Вкраїноньку убогу, іцо прокляну 
самого бога...» Пад’ярэмная Украіна Яго вуснамі жорстка дакарала багдана Хмяль-
ніцкага за здачу самастойнасці: «Ой богдане, богданочку! Якби була знала, У колисці 
б задушила, Під серцем приспала». але ў тагачаснай Расійскай імперыі не было 
большага, чым Ён, славяналюба і народалюба, які б паважаў усе іншыя народы. 
У тым ліку і найперш — народ рускі і яго сапраўдных вольналюбівых, дэмакратычных 
лідэраў: дзекабрыстаў («первые русские благовестители свободы»), а. Пушкіна, 
М. лермантава, а. Герцэна, М. Чарнышэўскага...

Ён тварыў украінскую нацыю: вяртаў украінцам гістарычную памяць, культурную 
прастору, абуджаў у іх пачуццё самапавагі і самадастатковасці, годнасці і гордасці, 
украінскае народнае маўленне ўзнімаў да ўзроўню самых дасканалых, высокаразвітых 
еўрапейскіх літаратурных моў. Ён ведаў, што культура — не толькі заваёва, але і 
зброя. Разам з тым Ён абуджаў ад шматгадовага летаргічнага сну і іншыя славянскія 
і неславянскія народы. У тым ліку — беларусаў.

Ён ніколі, нават у самыя змрочныя часіны, не губляў веры ў светлую будучыню 
свайго роднага краю і народа, калі Дняпро «понесе з Україны У синєє море кров 
ворожу», і верай гэтаю, і змаганнем за гэта запальваў сэрцы сваіх знявераных су-
часнікаў. Ён бачыў скрозь дзесяцігоддзі: у сярэдзіне XIX ст. — незалежную Украіну 
пачатку ХХі ст. «в сім’і вольній, новій» самастойных славянскіх краін.

Ён часта быў незразуметы нават роднымі і самымі блізкімі людзьмі, але заўсёды 
заставаўся самім сабою і мог, смела гледзячы гісторыі ў вочы, сказаць: «Ми прямо 
йшли. У нас нема Й зерна неправди за собою». Яго не зламалі турмы, ссылка, 
казематы Петрапаўлаўскай крэпасці... на волі і ў няволі, адносна здаровы і хворы, 
на Радзіме і ў далечыні ад яе — усюды насыпаў курган славы і бессмяротнасці роднай 
бацькаўшчыны, узвышаючыся і сам адначасова з ім, ажно пакуль не застыў навечна 
на гэтым кургане бронзавым манументам.

Ён… а Ты?

Шаўчэнкаўская мазаіка
Пра Тараса Шаўчэнку напісаны тысячы артыкулаў, сотні кніг. У 1978 г. у кіеве 

вый шла двухтомная Шаўчэнкаўская энцыклапедыя, сціпла названая «Шаўчэнкаўскім 
слоўнікам». Здаецца, нічога новага, невядомага раней сказаць пра паэта ўжо нель-
га. Досыць поўна даследаваны і сувязі Шаўчэнкі з беларускай зямлёй, яе культу-
рай. Тэме гэтай прысвечаны як публікацыі ў перыёдыцы, так і асобныя манаграфіі. 
I ўсё ж... I ўсё ж час ад часу то ў архіве, то на старонках паўзабытых перыядычных 
выданняў пашанцуе натрапіць на факты, невядомыя не толькі шырокаму чытачу, 
але і прафесійным даследчыкам тэмы «Шаўчэнка і беларусь»...

* * *
лета далёкага 1847 г. Толькі што закончылася следства па справе антыпрыгонніцкага 

і антыцарысцкага кірыла-Мяфодзіеўскага брацтва, ідэйным натхняльнікам якога 
з’яўляўся Тарас Шаўчэнка. Згодна «высочайшему» ўказу членаў таварыства пакаралі 
турмою або высылкай у аддаленыя губерні Расійскай імперыі. самае цяжкае па-
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каранне выпала на долю Шаўчэнкі: 8 чэрвеня 1847 г. ён быў здадзены ў салдаты і 
адпраўлены ў асобны арэнбургскі корпус з рэзалюцыяй Мікалая I: «Пад самы строгі 
нагляд з забаронай пісаць і маляваць».

але на волі заставаліся творы Шаўчэнкі, у прыватнасці яго «кабзар», выдадзены 
ў Пецярбургу ў 1840 г. царскія прыслужнікі ведалі: паэт жыве датуль, пакуль жы-
вуць яго творы. лягчэй знішчыць стваральніка песні, чым саму песню. I вось з Пе-
цярбурга па ўсёй імперыі паляцелі сакрэтныя дэпешы, падпісаныя самім міністрам 
унут раных спраў. адну з іх, тэрмінова прысланую цывільнаму губернатару ў Віцебск, 
і сёння можна ўбачыць у цэнтральным гістарычным архіве беларусі ў Мінску (Фонд 
1430, воп. 1, адз. зах. 13136).

Вось што паведамлялася ў гэтай дэпешы:

«По высочайшему повелению. О запрещении и изъятии из продажи некоторых 
сочинений.

секретно. циркулярно.
27 июня 1847 года.
Господину Витебскому Гражданскому Губернатору. Государь император высочай-

ше повелеть соизволил: напечатанные сочинения: Шевченки — «кобзарь», кули-
ша — «Повесть об украинском народе», «Украйна» и «Михайло Чернышенко», ко-
стомарова — «Украинские баллады» и «Ветка» — запретить и изъять из продажи.

О таковом Высочайшем повелении считаю долгом сообщить Вашему Превос-
ходительству для зависящего с Вашей стороны к исполнению оного распоряже-
ния, — присовокупляя, что Г. Министром народного Просвещения предписано 
уже цензурному ведомству не дозволять впредь перепечатывать означенные сочи-
нення новым изданием.

О получении сего циркуляра и о распоряжении Вашем по оному Вы не остави-
те мне донести».

Праз чатыры дні сакрэтная дэпеша з Пецярбурга была атрымана ў Віцебску. I ў 
гэты ж дзень паляцелі спешныя ўказанні ўсім земскім спраўнікам і гараднічым. Пасля 
пераказу «высочайшего» загаду ішла прыпіска Віцебскага начальства: «Извещая об 
изъясненной Высочайшей воле Ваше Высокоблагородие, предписываю Вам иметь 
постоянное и строгое наблюденне, чтобы упомянутые сочинения отнюдь не были 
продаваемы, а между тем если таковые появятся в народном обращении, то без 
всякого промедления отбирать и доставлять г. начальнику Губернии. О получении 
сего предписания и о сделанном распоряжении немедленно мне донести». 

Земскія спраўнікі і гараднічыя, у сваю чаргу, прадпісалі прыставам строга вы-
конваць загад. Пра гэта кожны з іх тут жа парупіўся пісьмова далажыць губерната-
ру. У архіўнай справе маюцца рэляцыі віцебскага паліцмайстра, земскіх спраўнікаў 
і гараднічых з Полацка, лепеля, себежа, Рэжыцы, Дынабурга, суража і іншых месц 
тагачаснай Віцебскай губерні. адным словам, пайшла пісаць губерня...

а як жа «кабзар» Шаўчэнкі? ці адшукалі хоць бы адзін экзэмпляр? У справе 
няма дакументаў, якія б сведчылі пра гэта. але добра вядома з гісторыі айчыннай 
літаратуры, што творы паэта яшчэ пры яго жыцці былі вядомыя і беларусам. Тарас 
Шаўчэнка яшчэ ў 1839 г. у Пецярбургу пазнаёміўся з гуртком беларускіх літаратараў, 
у склад якога ўваходзілі Ян баршчэўскі, Рамуальд Падбярэскі і інш. аўтар «кабзара» 
прасіў, каб беларускія пісьменнікі чыталі яму свае творы, рабіў да тых твораў заўвагі, 
выказваў парады. Зразумела, што і беларускія літаратары цікавіліся ўсім, што пісаў, 
выдаваў іх украінскі пабрацім, у прыватнасці — знакамітым «кабзаром». Зусім маг-
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чыма, кнігі Шаўчэнкі яны прывозілі і дадому (тыя ж баршчэўскі і Падбярэскі былі 
родам з Віцебшчыны). але хіба яны маглі выдаць царскім сексотам любыя сэрцу 
песні? Хіба ўвогуле можна арыштаваць песню?

* * *
Шмат напісана пра ідэйна-мастацкі ўплыў украінскага паэта на творчасць Янкі ку-

палы, Якуба коласа, Максіма багдановіча, іншых выдатных беларускіх пісьменнікаў, 
пра іх творы, прысвечаныя кабзару. аднак да гэтага часу амаль не ўпаміналася ў 
гэтай сувязі імя алеся Гаруна (1887—1920), які ў гісторыі беларускай дарэвалю-
цыйнай літаратуры займае месца недзе побач з М. багдановічам. Гэта, зрэшты, і не 
дзіўна: доўгі час алесь Гарун замоўчваўся, яго быццам бы і не існавала ў беларускім 
пісьменстве.

У той жа час алесь Гарун і па духу творчасці, і нават па асабістым лёсе надз-
вычай блізкі да Шаўчэнкі. Па сутнасці, ён паўтарыў (толькі роўна на шэсцьдзе-
сят гадоў пазней) лёс свайго настаўніка. У 1907 г. паэта-рэвалюцыянера, рабочага-
столяра алеся Гаруна арыштавалі ў адной з падпольных мінскіх друкарняў, потым 
судзілі і на дзесяць гадоў (на столькі, на колькі і Шаўчэнку) саслалі ў сібір на ка-
таргу. Толькі лютаўская рэвалюцыя 1917 г. вызваліла ссыльнага паэта. атрыманыя 
ў сібіры сухоты дазволілі яму пражыць на волі ўсяго тры гады...

несумненна, паэзія Шаўчэнкі, яго мужнасць падчас дзесяцігадовай салдатчыны 
маральна падтрымлівалі алеся Гаруна ў тым сібірскім пекле. Як і Шаўчэнка, ён і ў 
невыносных умовах не пераставаў складаць вершы, запісваць іх у сваю «захаляўную 
кніжку» ці проста «ў памяць». З гэтых вершаў пазней склаўся адзіны прыжыццёвы 
зборнік паэта, выдадзены ў 1918 г. у Мінску.

недзе ў 1914 г., калі ўсе прагрэсіўныя сілы царскай Расіі, насупор афіцыйнай за-
бароне, адзначалі 100-годдзе кабзара, алесь Гарун напісаў свой верш-прысвячэнне 
вечнай памяці Т. Р. Шаўчэнкі. Верш пра тое, як «за тысячу вёрст ад радзімага краю... 
сумуе казак па загубленым раю, па маці-Украіне цуднай». I нават не так хвалюе гэ-
тага паэта-казака свой гаротны лёс, як тое, што «мучаць Украйну, рабуюць, гань-
буюць», што на роднай старонцы «вораг смяецца і ўсіх абдзірае памалу». ці не вы-
казвалася тут — праз Шаўчэнку і яго стаўленне да бацькаўшчыны — любоў алеся 
Гаруна да сваёй Маці-беларусі, хваляванне за яе долю? несумненна! I не адзін «пяс-
няр геніяльны прыгону» прысягаў «народ свой — любіці да скону». Прысягаўся на 
гэта і сам алесь Гарун. I прысягу сваю стрымаў.

Застаецца дадаць, што ў 1918 г., пасля вяртання з сібіры ў Мінск, алесь Га-
рун пераклаў і надрукаваў у «Вольнай беларусі» (№ 3) урывак з паэмы Шаўчэнкі 
«каўказ».

* * *
У львоўскім музеі ўкраінскага мастацтва зберагаецца намаляваны Тарасам Шаў-

чэн кам партрэт ягонага бацькі. на невялікім кавалку паперы, наклеенай на белы 
кардон, з дапамогай тушы, пяра і пэндзля ўзноўлены воблік паэтавага бацькі ў поўны 
рост — тыповы ўкраінскі селянін таго часу, у світцы, падпяразанай шырокім поясам, 
у шырокіх «запарожскіх» шараварах, запраўленых у боты. Унізе малюнка надпіс на 
ўкраінскай мове: «се мій батько».

сёння нават супрацоўнікі музея не ведаюць, як трапіў у яго зборы адзін з са-
мых ранніх малюнкаў паэта-мастака. Пра гэта, аднак, мы даведваемся з невялікай 
публікацыі, змешчанай у 1921 г. ў беларускім часопісе «крывіч».
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Партрэт бацькі кабзара ў 1917 г. падарыў Украінскаму нацыянальнаму музею ў 
львове вядомы беларускі вучоны-археолаг і грамадскі дзеяч, заснавальнік беларускага 
музея ў Вільні іван луцкевіч (1881—1919). Партрэт свайго бацькі пятнаццацігадовы 
Тарас намаляваў у 1829 г. у Вільні, калі прыехаў сюды казачком пана Энгельгарда і 
стаў падвучвацца маляванню ў прафесара Віленскага ўніверсітэта Яна Рустэма. Та-
рас асадзіў партрэт у рамку са шклом і павесіў у сваім пакоі. Пасля пераезду Энгель-
гарда ў Пецярбург уся яго мэбля і некаторыя рэчы (у тым ліку і партрэт) аказаліся ў 
перакупшчыкаў. нямала гадоў партрэт Шаўчэнкавага бацькі ўпрыгожваў адну бойкую 
яўрэйскую краму, ажно пакуль не трапіў на вока, а потым і ў рукі івана луцкевіча...

* * *
на беларускую мову творы Тараса Шаўчэнкі пачалі перакладацца яшчэ да рэва-

люцыі. Два з іх (вершы «Думка» і «Гогалю») Янка купала ў сваім перакладзе ўключыў 
у зборнік «Жалейка» (1908). З таго часу ў перыёдыцы і ў асобных выданнях уба-
чыла свет па-беларуску літаральна ўся паэзія кабзара. Толькі асобнымі выданнямі 
выйшлі паэма «кацярына» (1911, 1964), «Выбраныя творы» (1941), «Выбраныя вер-
шы і паэмы» (1948), «кабзар» (1939, 1952) і інш. над перакладамі працавалі леп-
шыя беларускія паэты — Янка купала, Якуб колас, кандрат крапіва, 3мітрок бя-
дуля, Пятрусь броўка, Пятро Глебка, аркадзь куляшоў і інш.

аднак вядома, што з часам у выніку развіцця літаратурнай мовы, удаскана-
лення перакладчыцкага майстэрства, змянення густу чытачоў і некаторых іншых 
акалічнасцей, асобныя пераклады старэюць. Узнікае патрэба ў новых мастацкіх 
узнаўленнях вядомых іншамоўных твораў.

У 1990 г. згодна пастановы Дзяржкамвыда бссР выдавецтва «Мастацкая літара-
тура» пачало выдаваць унікальную статомную бібліятэку на беларускай мове «скарбы 
сусветнай літаратуры». I распачаць гэту бібліятэку выпаў гонар Тарасу Шаўчэнку. Яго 
«Вершы і паэмы» ў ранейшых класічных перакладах і некаторых новых узнаўленнях 
(у прыватнасці, Р. барадуліна) пабачылі свет. беларускі чытач атрымаў яшчэ адну 
цудоўную магчымасць з дапамогай роднага слова прычасціцца да невычэрпнай 
крыніцы думак і пачуццяў несмяротнага сына братняй Украіны.

* * *
Пасольства Украіны ў Рэспубліцы беларусь выступіла з ініцыятывай аб’явіць у 

нашай дзяржаве 2002 г. Годам Тараса Шаўчэнкі. Урад беларусі падтрымаў намеры 
ўкраінскіх друзів. і вось пачаўся шэраг цікавых мерапрыемстваў, накіраваных на 
прапаганду творчасці кабзара, на глыбейшае яе вывучэнне ў сувязях з беларуссю, 
з культурай беларускага народа, на далейшае мацаванне традыцыйнага беларуска-
ўкраінскага пабрацімства. сярод запланаванага (дэманстрацыя па бТ новага ча-
тырохсерыйнага фільма пра кабзара, адкрыццё яму помніка ў Мінску, правядзен-
не ў Дзяржаўным мастацкім музеі выставы мастацкіх палотнаў акадэміка жывапісу 
Тараса Шаўчэнкі і інш.) — вечарыны ў літаратурных музеях беларускай сталіцы. 
Першай стала вечарына ў Дзяржаўным літаратурным музеі Максіма багдановіча. 
а 19 лютага 2002 г. адбылася другая, пад назвай «ішла доля ўкраінца з доляй бела-
руса…» і прайшла яна на гэты раз у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі купалы.

Гучаць цымбалы. Міхась лявончыкаў натхнёна рассыпае па перапоўненай зале 
срэбра гукаў знаёмых народных мелодый. Потым студэнты дашкольнага факультэта 
беларускага дзяржаўнага педуніверсітэта імя Максіма Танка чытаюць урыўкі з паэмы 
Янкі купалы «Тарасова доля». Урачыста-радасны настрой літаратурнай сустрэчы за-
дадзены. Яе музычна-паэтычны эпіграф абазначаны. Дырэктар музея Жанна Дапкю-
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нас распачынае вечарыну, знаёміць прысутных з яе ўдзельнікамі і гасцямі. намеснік 
міністра культуры беларусі Валерый Гедройц распавядае пра любоў беларусаў да 
паэзіі кабзара, а таксама звяртае ўвагу на ўсенароднае ўшанаванне Янкі купалы і 
Якуба коласа ў сувязі з іх 120-годдзем. адзін са старэйшын беларускай паэзіі Мікола 
аўрамчык успамінае пра сваю дружбу з многімі вядомымі ўкраінскімі пісьменнікамі, 
чытае верш, прысвечаны Тарасу Шаўчэнку. Валерый стралко знаёміць прысутных з 
некаторымі сваімі перакладамі твораў Шаўчэнкі на беларускую мову і Янкі купалы — 
на мову ўкраінскую. лаўрэат Міжнароднай літаратурнай прэміі імя івана Франко, да-
цэнт кафедры славянскіх літаратур бДУ Таццяна кабржыцкая расказвае пра здабыткі 
і некаторыя праблемы беларускага ўкраіназнаўства і шаўчэнказнаўства (яна ж яшчэ 
і старшыня беларускай філіі Міжнароднай асацыяцыі ўкраіністаў), і ў доказ увагі і 
павагі беларусаў да ўкраінскай літаратуры дорыць украінскаму пасольству ў Мінску 
напісаны філолагамі белдзяржуніверсітэта новы падручнік па беларускай літаратуры 
для 10-га класа ліцэяў і гімназій беларусі, дзе сусветны літаратурны кантэкст бе-
ларускага прыгожага пісьменства падсвечваецца, апрача іншага, і зорнымі імёнамі 
ўкраінцаў Тараса Шаўчэнкі, івана катлярэўскага і івана Франко. а вось госць веча-
рыны генеральны дырэктар кіеўскага нацыянальнага музея Тараса Шаўчэнкі сяргей 
Гальчанка рашуча скіроўваецца да канкрэтнай справы: ён прапануе Жанне Дапкюнас 
падпісаць дамову аб супрацоўніцтве музеяў класікаў двух братніх літаратур. Дамо-
ва ўрачыста падпісваецца, дырэктары музеяў абменьваюцца кніжнымі падарункамі. 
Урэшце, шчырую, падчас патэтычную гаворку пра Тараса Шаўчэнку і Янку купа-
лу, пра ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі сваім выступленнем лагічна 
завяршае надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Украіны ў Рэспубліцы беларусь ана-
толь Дронь. Ён шчыра дзякуе арганізатарам вечарыны, запрашае на наступныя ме-
рапрыемствы Года Шаўчэнкі ў беларусі.

але ці абыходзяцца традыцыйныя ўкраінскія вячоркі без музыкі і спеваў? ка-
нечне, не абыходзяцца! Украінскія і беларускія народныя песні, песні на словы 
Шаўчэнкі і купалы гучалі і на гэты раз. іх выконвалі заслужаная артыстка беларусі 
надзея Губская, артыст Уладзімір курак, хор украінскай дыяспары «Ватра». калі 
ж пачуліся першыя гукі знакамітага Шаўчэнкавага гімна «Раве ды стогне Днепр 
шырокі», зала ў адзіным парыве ўстала і стоячы падпявала харыстам…

* * *
Дні ўкраінскай культуры ў беларусі ў 2004 г. распачаліся неардынарнай падзеяй: 

у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі купалы адбылася прэзентацыя яшчэ «цё-
пленькай» кнігі, якую выдала львоўскае выдавецтва «світ», —»Шевченкова дорога в 
білорусь». Яе стваральнік (менавіта стваральнік, а не проста ўкладальнік!) — выдат-
ны паэт, перакладчык, публіцыст і літаратурны крытык, найактыўны прапагандыст 
беларускай літаратуры ў сучаснай Украіне Раман лубкіўскі. Гэта яго намаганнямі як 
даследчыка, перакладчыка і ўкладальніка годам раней пабачыла свет у тым жа вы-
давецтве самае поўнае выданне твораў Максіма багдановіча на ўкраінскай мове — 
кніжка «страцім-лебедзь»... 

аднак чым жа ўнікальная «Шаўчэнкава дарога ў беларусь»? і чаму менавіта гэ-
тай кніжкай выдавецтва «світ» распачынае серыю «Шаўчэнка і свет», у якой мае 
намер паказаць шлях Шаўчэнкі (у прамым і пераносным сэнсе) у іншыя мясціны 
зямнога шара — у Расію, літву, казахстан, Польшчу?..

Як вядома, першай не ўкраінскай тэрыторыяй, якую ў сваім нядоўгім жыцці 
наведаў Шаўчэнка, была беларуская зямля. Пятнаццацігадовы Тарас, кіруючыся ў 
Вільню (якая, дарэчы, тады была не менш беларускай, чым польскай або літоўскай), 



з абозам свайго пана Энгельгарда правандраваў праз усю нашу краіну — з паўднёвага 
ўсходу на паўночны захад. Менавіта ў Вільні юны мастак упершыню закахаўся ў нашу 
зямлячку — «мілую Дуню, чарнабровую Гусікоўскую» (словы з яго «Журнала»). Паз-
ней, у Пецярбургу, кабзар знаёміцца з пачынальнікамі новай беларускай літаратуры — 
Янам баршчэўскім, Рамуальдам Друцка-Падбярэскім і інш., слухае іх творы, раіць 
ім больш пісаць не на польскай або рускай, як тады было прынята, а на беларускай 
мове. У сваю чаргу ніхто іншы, як яны, выхадцы з беларусі, першымі падтрымліваюць 
творчыя здабыткі маладога мастака: Друцка-Падбярэскі першы схвальна адгукнуўся 
ў друку і на выставу малюнкаў Шаўчэнкі ў 1842 г., і на альбом яго афортаў «Живо-
писная Украина» (1844). ці яшчэ такі прыклад. У 1863 г. упершыню ў перакладзе на 
польскую мову ў Вільні пабачыў свет поўны «кабзар» Шаўчэнкі, куды ўвайшлі амаль 
усе дазволеныя тагачаснай цэнзурай творы паэта. і хто ўклаў і пераклаў кніжку? Зноў 
жа наш зямляк, вядомы пісьменнік, аўтар слоў «Ямщика» — песні, што на прасто-
рах Расіі стала народнай, Уладыслаў сыракомля... Думаецца, даволі прыкладаў, каб 
убачыць рацыю і Р. лубкіўскага, і львоўскага «світа»: на вечным шляху кабзара ў 
шырокі свет, да сэрцаў людскіх — першай паказаць беларускую дарогу. 

Што ж увайшло ў кніжку? Што яе вызначае як выданне арыгінальнае, у пэўным 
сэнсе ўнікальнае? 

несумненна, «справакавалі» выданне матэрыялы «Года Шаўчэнкі» ў беларусі. 
Тады, у 2002 г., як мы гаварылі, па ініцыятыве грамадскага аб’яднання ўкраінцаў 
«Ватра», актыўна падтрыманай Пасольствам Украіны ў Рэспубліцы беларусь на чале 
з тагачасным паслом а. а. Дронем, была распрацавана шырокая праграма правяд-
зення таго мерапрыемства. адных матэрыялаў «Года Шаўчэнкі» было б дастатко-
ва для асобнага, няхай сабе і невялікага, выдання. але яе ўкладальнік разумеў: зна-
кавым, вялікага культурна-грамадскага значэння, такое выданне не стала б. больш 
таго: усе захады «Года Шаўчэнкі» (яны склалі асобны раздзел кнігі «Пад знакам Года 
кабзара») бачацца зусім па-іншаму, калі яны ўпісваюцца ў кантэкст усяго таго, што 
вызначае сто сямідзесяцігадовы шлях Шаўчэнкі ў беларусь.

а гэта — уключаныя ў кнігу пранікнёныя вершы, прысвечаныя кабзару (раз-
дзел «У вянок генію»): Янкі купалы, Якуба коласа, Р. барадуліна, Г. бураўкіна, 
а. Вярцінскага, алеся Гаруна, н. Гілевіча (яго невялікай прадмовай і адкрываецца вы-
данне), У. Дубоўкі, с. Законнікава, П. Панчанкі, Максіма Танка і інш. Гэта — і захопле-
ныя водгукі пра асобу Шаўчэнкі, арыгінальныя літаратурна-крытычныя спасціжэнні 
яго творчай спадчыны, сярод якіх вылучаюцца выказванні Змітрака бядулі, Я. брыля, 
У. караткевіча, Я. сіпакова, артыкулы Р. Зямкевіча «Тарас Шаўчэнка і беларусы», ля-
вона Гмырака «Тарас Шаўчэнка», М. багдановіча «краса і сіла» і «Памяці Т. Шаўчэнкі», 
Якуба коласа «Шаўчэнка і беларуская паэзія», а. Мальдзіса «сыны зямлі беларускай — 
сябры кабзара», М. Тычыны «карані (культуралагічны дыскурс)», Т. кабржыцкай 
«белым каменем адзначым гэты шлях...», У. Мархеля «ад «Запаведзі» да «Запавету» і 
інш. (раздзел «У славе і любові»). Гэта — «старонкі беларускай шаўчэнкіяны», падра-
бязная хроніка сустрэч Шаўчэнкі з беларускай зямлёй і беларускімі шанавальнікамі 
ўкраінскага генія. Гэта, урэшце, — багаты ілюстрацыйны матэрыял, што ўключае 
фотакопіі арыгінальных матэрыялаў (малюнкі, кніжныя і часопісныя публікацыі, 
партрэты пісьменнікаў і інш.), ажно да здымкаў 2002 г., на якіх засведчаны моманты 
актыўных сучасных украінска-беларускіх кантактаў на розных узроўнях — ад культур-
ных да палітычных. кніжку прыемна ўзяць у рукі: яна па-мастацку хораша аформле-
на (мастак Ф. лукавы), выдатна выдадзена (на львоўскай кніжнай фабрыцы «атлас»).

кніга «Шевченкова дорога в білорусь» — яшчэ адзін знамянальны верставы слуп 
на вечным шляху кабзара ў краіну беларусаў, якім ён даўно стаў «бацькам мілым» 
(Янка купала). і такіх верставых слупоў, несумненна, будзе яшчэ мноства.



16

МАРКІЯН ШАШКЕВІЧ 
(1811—1843)

на самым-самым прадвесні, калі яшчэ пануе зіма, а да сапраўднай вясны так да-
лёка, у лесе з’яўляюцца падснежнікі. Пікамі сваіх сцяблінак яны прасвідроўваюць 
мерзлы грунт, працінаюць зляжалы снег, каб мужна сцвердзіць і жыццё, і красу, і 
веру ў абавязковы прыход вясны-красны. ад маразоў і частых зазімкаў гэтыя кветкі-
вяснянкі звычайна гінуць, а тыя, якім доліць дачакацца вясны, сціпла ўступаюць 
месца сваім больш шчаслівым і шыкоўным суродзічкам. I ўсё ж без іх, падснежнікаў, 
не было б вясны на зямлі, як і без таго жураўлінага ключа, што адмыкае неба для 
сонца, святла і цяпла.

У духоўным жыцці нацый таксама ёсць свае падснежнікі, якія вястуюць і 
набліжаюць прыход вясны. Такімі кветкамі-вяснянкамі, кветкамі-падснежнікамі, 
што прабіліся скрозь камяністую глебу ўкраінскага Прыкарпацця ў сцюдзёную цэсар-
скую эпоху, уяўляюцца постаці трох юнакоў са славутай «Рускай тройцы» — аўтары 
альманаха «Русалка Днястровая» (1937) — першай украінскай кніжкі на землях бы-
лой Заходняй Украіны. I першы сярод першых быў Маркіян Шашкевіч.

«Да літаратараў, якія стаяць на пачатку развіцця літаратуры, трэба падыходзіць па-
асабліваму. бо, вялікія або малыя, яны ў абодвух выпадках асобы гістарычныя». Гэтае 
слушнае сцверджанне Вісарыёна бялінскага ў дачыненні да ўкраінскага, беларускага 
і іншых прыгнечаных у мінулым народаў можна было б крыху і ўдакладніць. бо не 
было ў нас заняволеных сацыяльна і нацыянальна, раз’яднаных рознымі імперыямі, 
рэлігіямі, нават алфавітам, малых пісьменнікаў. не магло быць. ці ж «малы» змог бы 
дарасці ў тыя цёмнай памяці часы да ўсведамлення грамадзянскай і нацыянальнай 
годнасці, запаліцца палкай любоўю да чалавека-працаўніка, выступіць актыўным 
абаронцам яго сацыяльных правоў, мовы, культуры, засланіць яго ад нацыяналь-
нага нігілізму, усёпаглынальнай хвалі касмапалітызму? не віна, а гістарычная бяда 
наша, што ад тых неафітаў роднай культуры колькасна мала што засталося. Дайшлі 
да нас не фаліянты ў скураных пераплётах, а сціплыя адзінкавыя кніжкі, накшталт 
«Русалкі Днястровай» Маркіяна Шашкевіча, івана Вагілевіча і Якава Галавацкага, 
накшталт зборнікаў беларускага Дудара — Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, равесніка 
і аднадумца супольнікаў «Рускай тройцы»...

біце ж чалом тром сакалом, дзеўкі, маладзіцы! 
Гэта ж кветкі з свойскай веткі, славянскай зямліцы.

Гэтымі словамі, напісанымі з выпадку прыезду ў Мінск станіслава Манюшкі і 
двух яго сяброў-музыкаў, мог бы Дунін-Марцінкевіч у свой час прывітаць і «Рускую 
тройцу». Мог бы... але занадта раздзеленыя былі нашы народы, надта мала ведалі 
адзін пра аднаго. Далёка ўперадзе былі і вызваленне ўкраінцаў і беларусаў з-пад 



улады капіталу, і гістарычнае ўз’яднанне таго і другога народаў у межах адзіных 
рэспублік, і нацыянальна-духоўны росквіт абодвух народаў. а тады, у першай па-
лове мінулага стагоддзя, на ўскраінах дзвюх імперый — царскай Расіі і цэсарскай 
аўстра-Венгрыі — Маркіян Шашкевіч і Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, не ведаючы 
нічога адзін пра другога, рабілі, па сутнасці, адну і тую ж справу: гартавалі народ-
ную душу, усялялі ў яе веру ў надыход вясны.

Такое прызначэнне, такі лёс падснежнікаў.
Здзіўляе і падабенства характару, размаху дзейнасці двух нашых класікаў. Маркіян 

Шашкевіч пісаў вершы і прозу, займаўся фалькларыстыкай і этнаграфіяй, укладаў 
першую ўкраінскую чытанку для дзяцей. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч перш за ўсё 
паэт, аўтар вершаў, вершаваных апавяданняў, паэм. У той жа час ён і першы беларускі 
драматург, аўтар «Пінскай шляхты», «ідыліі», якія з поспехам ставяцца і цяпер. 
ладзіў ён і тэатральныя спектаклі, у якіх сам іграў; разам са сваім сябрам і земля-
ком станіславам Манюшкам пісаў і ставіў у Мінску першыя оперы... 

ім, прадвеснікам, пачынальнікам, патрэбна было ўсюды паспець, зрабіць тое, што 
ў іншых, дзяржаўных, народаў рабілі некалькі, а часам і некалькі дзесяткаў чалавек.

Падснежнікі доўга не жывуць. не дажыў хаця б да пушкінскага ўзросту і Маркіян 
Шашкевіч — памёр у няпоўныя 32 гады. не дачакаўся навальнічных рэвалюцый-
ных грымот 1848 г. — еўрапейскай «вясны народаў». Ды гэта і не была вясна для 
ўкраінскага народа. Яна, вясна, прыйшла да ўкраінцаў, як і да беларусаў, намнога 
пазней — у пачатку XX ст. але прыйшла! не магла не прыйсці! бо на самым-са-
мым прадвесні, калі зіма яшчэ панавала, а да сапраўднай вясны было так далёка, 
скрозь лютыя снягі Прыкарпацця прабіўся да сонца падснежнік. імя яго — Маркіян 
Шашкевіч. і вечны «брэнд» ягоны — верш «Вяснянка». Вось ён:

кветка-вяснянка
Вясну прасіла,
богам маліла:
Мамачка-мамка!
Выканай волю —
Пашлі мне долю:
квітнець у шчасці
на сенажаці,
каб я сябе чула
красою яснай,
Зарою краснай,
каб прыгарнула

свет да сябе я. — 
Донька, галубка,
Твая надзея
Марная, любка!
бо хутка дужа
Вернецца сцюжа,
Зазімак свісне —
краса змарнее,
Твар пачарнее,
лісцейка згубіш,
Голаў застудзіш —
Жаль сэрца сцісне.

(Пераклад мой. — В. Р.)
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ГРЫГОРЫЙ КВІТКА-АСНАЎЯНЕНКА 
(1778—1843)

Слова падзякі вечна жывому
(З выступлення на юбілейным вечары ў Кіеве)

Дарагі Грыгорый Фёдаравіч!
Дазвольце Вам, вечна жывому, нізка пакланіцца ад роднай сястры, блакітнавокай 

беларусі!
на беларускай зямлі, «у сям’і вольнай, новай» (Т. Шаўчэнка), шчыра любяць і 

глыбока шануюць Вас, нашага заўсёднага сучасніка. Я мог бы расказаць, як яшчэ ў 
1847 г. на сцэне мінскага гарадскога тэатра, побач з «Рэвізорам» М. Гогаля і «натал-
кай Палтаўкай» I. катлярэўскага, з велізарным поспехам ішоў і Ваш «Шальменка — 
валасны пісар»; як у тым жа XIX ст. п’есы «Шальменка — дзяншчык» і «сватанне на 
Ганчароўцы» ў пастаноўцы ўкраінскіх вандроўных труп М. старыцкага, П. сакса-
ганскага, М. садоўскага, М. крапіўніцкага і іншых нязменна выклікалі захапленне 
беларусаў, абуджаючы ў іх сацыяльную свядомасць і «пачуццё нацыянальнага сора-
му» (к. Маркс); як напярэдадні кастрычніцкай рэвалюцыі і ў гады грамадзянскай 
вайны адзін з карыфеяў беларускага тэатра Уладзімір крыловіч пераапранаўся ў во-
пратку Вашага Шальменкі-дзяншчыка, каб злосна пасмяяцца над панамі афіцэрамі 
і ўсімі панамі наогул... Пра гэта і многае іншае я мог бы прыгадаць. аднак пра 
ўсё гэта даволі добра вядома, пра гэта пісалі і будуць яшчэ не раз пісаць гісторыкі 
беларуска-ўкраінскіх літаратурных узаемасувязей.

Я хацеў бы проста выказаць захапленне Вамі як Пісьменнікам і Чалавекам, 
перадаць падзяку Вам ад мільёнаў беларусаў — Вашых найшчырэйшых сяброў і 
паклоннікаў.

Мы, беларусы, у захапленні ад шырыні, магутнасці, светланоснасці Вашага та-
ленту — празаіка, драматурга, паэта, публіцыста, крытыка, перакладчыка, акцёра, 
пісьменніка, які аднолькава вольна пісаў на дзвюх мовах і стаў яскравым увасаблен-
нем кроўнай роднасці ўкраінскага і рускага народаў, украінскай і рускай культур. 
Вы адзін з нямногіх ва ўсёй сусветнай літаратуры неабвержна даказалі, што не так 
важна, калі, у колькі гадоў пачынаць сур’ёзна літаратурную творчасць,— можна і ў 
сорак пачынаць — намнога важней, як, у імя каго і чаго тварыць, што пасля сябе 
пакінуць. Вы адзін з першых паказалі, што са смехам можна не толькі развітвацца 
са сваім мінулым,— са смехам можна, як гэта ні цяжка, пачынаць будучае, новае, 
у прыватнасці, новую нацыянальную літаратуру.

Мы, беларусы, захапляемся Вашай мужнасцю — мужнасцю чалавека, які рашу-
ча парваў са сваім дваранскім асяроддзем, парваў ідэйна, маральна, матэрыяльна, 



узняўся да працоўнага народа, сялян, узвялічыў іх, выказаў іх асобныя думы, на-
меры, надзеі. а хіба не патрэбна была мужнасць пісаць на роднай украінскай мове 
ў той час, калі яна адмаўлялася, забаранялася, проста высмейвалася, перспекты-
ву якой не бачылі нават самыя празорлівыя і дальнабачныя! Мужны і настойлівы, 
Вы былі і ў барацьбе з рознымі цэрберамі ад літаратуры, у змаганні супраць рэак-
цыйнага крыла расійскай літаратуры на чале з булгарыным, сянкоўскім, Грэчам, 
кукальнікам і іжэ з імі.

нас, беларусаў, яшчэ дасюль пячэ сорам, што адзін з гэтых апосталаў «само-
державия, православия и народности», Фадзей булгарын, быў нашым земляком, 
нарадзіўся і вырас у Мінскай губерні. Гэта яго меў на ўвазе аўтар беларускай паэмы 
сярэдзіны XIX ст., славутага «Тараса на Парнасе», калі пісаў пра тых, хто пішчом 
лез на літаратурны Парнас:

 Гляджу сабе — аж гэта сівы, 
 кароткі, тоўсты, як чурбан, 
 Плюгавы, дужа некрасівы, 

крычыць, як ашалелы, пан.

сёння мы, беларусы, цалкам салідарызуючыся з ідэйнай накіраванасцю Вашай 
аповесці «Жизнь и похождения Петра Пустолобова» — вострай сатыры на прыго-
ды булгарынскага «героя» івана Выжыгіна, афіцыйна адмаўляемся ад такога «зям-
ляцтва» і бярэм у ганаровыя землякі Вас, дарагі Грыгорый Фёдаравіч! Тым больш 
што Вы, пачынальнік украінскай прозы і адзін з першых украінскіх драматургаў, 
раскатурхвалі ад летаргічнага сну і нас, суседзяў-беларусаў, паказвалі свайму сучасніку, 
першаму класіку новай беларускай літаратуры, паэту і драматургу Вінцэнту Дуніну-
Марцінкевічу прыклад творчай няўрымснасці, служэння роднаму народу і яго куль-
туры. I не за булгарыным або яму падобнымі пайшоў Дунін-Марцінкевіч у сваёй 
творчасці, хоць гэта магло прынесці яму багацце і кар’еру, а за Вамі, Вашым нялёгкім, 
але высакародным літаратурным шляхам.

I за гэта вялікае дзякуй Вам!
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ЮРЫЙ ФЯДЗЬКОВІЧ 
(1834—1888)

юрый Фядзьковіч блізкі беларусам перш за ўсё сацыяльнымі матывамі сваёй 
творчасці: выкрыццём сацыяльна-класавай няроўнасці, трагічнага жыцця сялян і 
салдат, верай у магутныя сілы працоўнага народа.

У вершы «О радуйся, прачыстая Марыя!» пісьменнік з горкай іроніяй пісаў:

 О радуйся, прачыстая Марыя! 
 Вунь малады жаўнер на дол зваліўся, 
 Яго мундзір крывёю арасіўся:
 не змог расстрэльваць, то яго — другія... 
 Таварышы далоўку пракапалі 
 і на спачынак, беднага, паклалі,
 не скажа, як настане літургія:
 О радуйся, прачыстая Марыя...

 О радуйся, прачыстая Марыя! 
 Пад плотам удава гаротна плача, 
 аплаквае сябе, свой лёс жабрачы,
 сядзяць і плачуць разам з ёй малыя,— 

Ды ўрэшце змоўклі, слёз не льюць больш горкіх, 
 адны над імі ціха плачуць зоркі.
 Званы замоўклі, толькі вецер вые...
 О радуйся, прачыстая Марыя!

 О радуйся, прачыстая Марыя. 
 Вунь там блукае гора-сірацінка 
 без таты, мамы, бедная дзяўчынка,
 Дачасна голад ёй магілку рые. 
 Зайсці на хутар хоча, бедалака,— 
 куркуль спускае на яе сабаку:
 бяжыць, упала, кроў ёй тварык мые... 
 О радуйся, прачыстая Марыя.

(Пераклад мой. — В. Р.)

Які трагічны малюнак сацыяльнага прыгнечання, прыніжэння! Ён, несумненна, 
выклівае не толькі жаласць, але і пратэст супраць такой рэчаіснасці.

У кожнага беларуса пры чытанні гэтых горкіх строф асацыятыўна ўзнікаюць 
іншыя па моўным ладзе і вобразнай фактуры, але такія блізкія па сацыяльным па-
фасе радкі сучасніка Фядзьковіча, беларускага паэта-дэмакрата XIX ст. Францішка 
багушэвіча:



 Чым то дзеіцца на свеце, 
 Што не роўна дзеле бог? 
 адзін ходзе у саеце, 
 У золаце з плеч да ног, 
 а другому каб прыкрыцца 

Хоць анучай — велькі труд; 
 Весь, як рэшата, свіціцца, 
 адны латы, адзін бруд!

юрый Фядзьковіч дарагі беларусам сваёй нацыянальнай самасвядомасцю. Жы-
вучы на букавіне ў час жорсткага нацыянальнага прыгнечання, маючы перад са-
бой цудоўную, матэрыяльна забяспечаную перспектыву нямецкамоўнага паэта, 
ён тым не менш скінуў з сябе чужацкія вярыгі, ступіў на цярністы шлях служэн-
ня ўкраінскай культуры, украінскаму народу, роднаму слову. юрый Фядзьковіч 
знішчальна высмейваў прыгнятальнікаў, розных рэнегатаў і адшчапенцаў, пісаў 
пасланні «Всякому тому, хто зрікається свого дому», услед за Тарасам Шаўчэнкам 
даказваў і паказваў неабмежаваныя культурныя і грамадскія магчымасці ўкраінскай 
мовы. Як гэта зразумела нам, беларусам, духоўным спадчыннікам Фядзьковічавага 
сучасніка — Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, які не стаў грэцца ў промнях славы свай-
го вялікага земляка адама Міцкевіча, а яшчэ ў сярэдзіне XIX ст. змяніў шыкоўныя 
строі польскага ўзору на сціплую мужыцкую світку, стаў беларускім Дударом! спра-
вы і думкі юрыя Фядзьковіча надзвычай сугучныя беларускай душы, якая так вы-
казалася вуснамі Францішка багушэвіча: 

«Ці ж ужо нам канечне толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна? Яно добра, 
а нават і трэба знаць суседскую мову, але наперш трэба знаць сваю... Шмат было 
такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, 
катораму мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларус
кай, каб не ўмёрлі!

Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе; ото ж гаворка і ёсць 
«адзежа душы».

юрый Фядзьковіч, нарэшце, родзіч беларусам і ў прамым сэнсе слова. аказва-
ецца, радаслоўны корань украінскага пісьменніка, накшталт радаслоўнага кораня 
рускага пісьменніка Фёдара Дастаеўскага, сягае ў беларускую зямлю. Хвядзьковічы 
(так гучала некалі прозвішча яго беларускіх прашчураў) у XVI ст. валодалі Воўкавым 
сялом у Мінскім ваяводстве, пазней удзельнічалі ў вызваленчым руху ўкраінскага 
і беларускага народаў супраць шляхецкай Польшчы 1648—1654 гг., і толькі потым 
лёс закінуў іх у Галіцыю і на букавіну...
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ІВАН НЯЧУЙ-ЛЯВІЦКІ 
(1838—1918)

У 1886 г. львоўская «Просвіта» прыслала беларускаму пісьменніку і грамадскаму 
дзеячу Вайніславу савічу-Заблоцкаму ў Парыж, дзе ён тады знаходзіўся, некалькі 
гадавых камплектаў украінскага часопіса «Правда». сярод твораў, надрукаваных у 
часопісе, былі і вядомыя аповесці івана нячуя-лявіцкага «Мікола Джэра», «кай-
дашова сям’я» і «Хмары». «не ведаеце Вы, хто такі іван нячуй (лявіцкі іван), што 
пісаў дзве-тры аповесці ў «Правді», ці жыве ён яшчэ і гдзе пражывае?»— паляцела 
пытанне з Парыжа ў Жэневу да Міхайла Драгаманава. I адразу ж за гэтымі словамі 
ў тым жа лісце да Драгаманава Вайніслаў савіч-Заблоцкі, засноўваючыся перш за 
ўсё на прачытаных творах нячуя-лявіцкага, выказвае свае адносіны да тагачаснай 
украінскай літаратуры, дае ёй вельмі высокую ацэнку: 

«Ваша літаратура ўкраінская дужа арыгінальная, для кожнага мае багата інтарэсу. 
Я такога поўнага рэалізму, а з гэтым і грамадскай чуткі, як у Вашай повесці та паэзіі, 
нідзе яшчэ не бачыў... Дзветры повесці Вашы, не з гарнейшых, дадуць корму для душы і 
для сэрца больш, як усе творы разам узятыя з аднаго сталецця народаў лацінскіх ліболь 
германскіх, бо больш у іх чалавека, больш сірамахі. Хацеў бы я прастудыяваць усё гэта 
ад а да я. Тай, пражаваўшы, напісаць аб гэтым абшырны даклад пахранцузску ці па
нямецку тай ім, дакладам, застацца другім Калумбам...».

на жаль, выканаць гэта жаданне савіч-Заблоцкі не змог. Дый наўрад яго дас-
ледаванне, няхай сабе і надрукаванае ў вядомым еўрапейскім — французскім ці 
нямецкім — выданні, магло стаць своеасаблівым адкрыццём літаратурнай амерыкі. 
не крытыка, а найперш сама арыгінальная літаратура прабівае сабе шлях да чыта-
ча, да еўрапейскай вядомасці. Украінская літаратура гэта зрабіла яшчэ ў XIX ст. I ў 
вялікай ступені — дзякуючы таленту, перадавому светапогляду, падзвіжніцтву івана 
нячуя-лявіцкага.

У першай палове 60-х гг. мінулага стагоддзя ў кіеўскай духоўнай акадэміі, дзе 
нячуй-лявіцкі вучыўся і дзе, па яго ўспамінах, «не было і духу ўкраінскага», сту-
дэнты аднойчы пачулі ад аднаго са сваіх выкладчыкаў: «Для интересов государ-
ства хорошо бы сжечь украинскую литературу и белорусскую, если бы она яви-
лась на свет». Што да беларускай літаратуры, то прафесара-вялікадзяржаўніка, 
мабыць, вывелі з раўнавагі словы яго суайчынніка Мікалая Дабралюбава, выказа-
ныя ў 1860 г. у «современнике»: «...Вопрос о характеристике белорусов должен ско-
ро быть разъяснен трудами местных писателей. Посмотрим, что еще скажут сами 
белорусы». Прафесар-духоўнік баяўся, што беларусы могуць сказаць тое самае, што 
сказалі ўкраінцы вуснамі Тараса Шаўчэнкі і іншых перадавых пісьменнікаў. Ды ў 
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вялікадзяржаўнікаў-шавіністаў рукі аказаліся кароткія. не змаглі яны ажыццявіць 
свайго жадання ні тады, ні шмат пазней, калі і ўкраінская, і беларуская літаратуры 
выпрабоўваліся на жыццяздольнасць і інквізітарскімі кастрамі, і ўсепаглынальным 
полымем дзвюх самых крывавых сусветных войнаў.

сам іван нячуй-лявіцкі, магчыма, больш чым хто-небудзь з тагачасных украінскіх 
пісьменнікаў, яго сучаснікаў, адчуў на сабе апёкі таго лютага агню. Уладаносцы баяліся 
яго нават як простага настаўніка. Яны з палёгкаю ўздыхнулі, калі ён, пасля дваццаці 
пяці гадоў настаўніцкай працы, выйшаў у адстаўку. У рамане «над Чорным морам» 
пісьменнік пераказвае цынічнае ў сваёй адкрытасці выказванне дырэктара гімназіі 
пра настаўніка камашку, які ў многім нагадвае самога нячуя-лявіцкага: «Вы чала-
век таленавіты, ваша слова аказвае ўплыў, і тым вы небяспечны. калі б вы былі ту-
пым чалавекам, мы б вас трымалі: тупіцы не шкодныя».

аднак уладаносцы памыліліся: настаўнік нячуй-лявіцкі для самадзяржаўнага, 
таталітарнага ладу быў менш небяспечны, чым нячуй-лявіцкі — пісьменнік. 
аўдыторыя настаўніцкая нашмат меншая за пісьменніцкую. Дый цяжкая настаўніцкая 
праца, што забірае шмат часу і сіл, не пакідае вялікай магчымасці для пісьменніцкай 
працы, а тым самым — і для ўплыву на шырокія масы. Пакараўшы нячуя-лявіцкага 
як настаўніка, пазбавіўшы неабходнай грашовай падмогі, уладаносцы — самі таго не 
жадаючы — адчынілі перад ім шляхі шырокага духоўнага самавыяўлення, а ўкраінскай 
літаратуры, кажучы сённяшняй мовай, «паставілі» прафесійнага пісьменніка, цал-
кам і поўнасцю аддадзенага літаратуры.

нават па цяперашніх мерках тое, што напісаў нячуй-лявіцкі, надта ўражвае: звыш 
пяцідзесяці раманаў, аповесцей, п’ес, дзесяткі літаратурна-крытычных, фальклорна-
этнаграфічных, мовазнаўчых артыкулаў, якія далёка не змясціліся ў самы Поўны 
(пакуль што) дзесяцітомны збор твораў пісьменніка. I ўсюды, ва ўсім — краналь-
ная любоў да роднай зямлі, да чалавека-працаўніка, яго культуры, мовы, актыўнае 
адстайванне народных маральна-этычных і эстэтычных ідэалаў. Мае рацыю алесь 
Ганчар: «нячуй — гэта велічыня пастаянная ў нашай літаратуры. Высокая мастац-
касць, глыбокі гуманізм забяспечылі яго творам доўгае жыццё». I не толькі, дадамо, 
ва ўкраінскай літаратуры, але ў літаратуры еўрапейскай і сусветнай.

безумоўна, на працягу такога доўгага і складанага жыццёвага шляху, у часы, 
поўныя грамадскіх супярэчнасцей і драматызму, не цяжка было недзе і спатыкнуцца, 
а то і збочыць. скажам, мы, беларусы, ніяк не можам прыняць адмаўленне нячуем-
лявіцкім права беларускай мовы на самастойнасць, вытлумачэнне яе як гаворкі 
мовы ўкраінскай (маюцца на ўвазе выказванні ў артыкуле «сьогочасне літературне 
спрямування», 1878 г., і ў лісце да барыса Грынчэнкі ад 22 жніўня 1881 г.). Што 
ж, тут толькі можна пашкадаваць, што пісьменнік-рэаліст, адышоўшы ад свайго 
галоўнага творчага прынцыпу, міжволі падключыўся да хору велікарускіх і польскіх 
шавіністаў, якія у той час не прызнавалі беларускую мову і разглядалі яе як гаворку 
рускай або польскай моў. Ды не прымаючы гэта, мы прымаем у пісьменніка-рэаліста 
многае іншае. У прыватнасці, для нас сёння надзвычай актуальныя і павучальныя 
выступленні нячуя-лявіцкага супраць дэнацыяналізацыі ўкраінцаў, яго выразнае 
размежаванне сацыяльнага і нацыянальнага пачаткаў у жыцці працоўнага народа.

Пабываўшы ў карпатах і пазнаёміўшыся з жыццём галічан, нячуй-лявіцкі рэз-
ка выступіў супраць апалячвання галіцкіх украінцаў. «Ды хаця б нашы русіны,— 
з гневам пісаў ён,— займелі не толькі поўны рот, але і поўную хату польскіх слоў, 



польскае мовы, усё роўна гэта не ўзніме іх жыццёвы ўзровень, таму што з польскіх 
слоў не згатуеш баршчу, не спячэш смажэні, не пашыеш ботаў, не заплаціш падат-
ку». няўжо не меў рацыі іван сямёнавіч? а ў нас у беларусі не сто гадоў назад, калі 
пісаліся гэтыя словы, а не так даўно некаторыя «разумныя» галовы таксама пачалі 
выганяць з вясковых хат і гарадскіх кватэр беларускую мову, замяняць яе беларуска-
рускім суржыкам: маўляў, чым менш беларускага, нацыянальнага, тым бліжэй да 
камунізму. О святая прастата! Яшчэ ж іван нячуй-лявіцкі папярэджваў: з чужое 
мовы не згатуеш баршчу, не пашыеш ботаў... Забыццё гэтага вялікага запавету для 
нас, беларусаў, дый для саміх украінцаў, абярнулася бядой, якую можна супаставіць 
хіба што з чарнобыльскай...

сёння мы вяртаемся да сваіх каранёў, прыгадваем многія запаветы слаўных сваіх 
папярэднікаў. I шчаслівы той народ, у якога такія духоўныя карані, які па такіх за-
паветах імкнецца жыць.
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БАРЫС ГРЫНЧЭНКА 
(1863—1910)

У маёй хатняй бібліятэцы на самым відным месцы ўжо каторы год стаіць ча-
тырохтомны «словарь української мови» барыса Грынчэнкі. I не проста стаіць-
красуецца, а ўвесь час знаходзіцца ў рабоце. Гэты слоўнік не замянілі і не адмянілі 
пазнейшыя яго суродзічы — ні шасцітомны «Українсько-російский словник», ні на-
ват акадэмічны адзінаццацітомны «словник української мови». калі б барыс Грын-
чэнка не стварыў нічога, апрача свайго слоўніка, то і тады мы гаварылі б пра яго, 
як пра выдатнага дзеяча ўкраінскай нацыі і ўкраінскай культуры, як пра бессмя-
ротнага асветніка-патрыёта.

не будзем перабольшваць: у сучаснай беларусі пакуль што пра барыса Грынчэн-
ку ведаюць нямногія, і недаравальна мала. I калі ведаюць, то не як пра пісьменніка-
энцыклапедыста, усходнеўкраінскага івана Франко, якому былі падуладныя 
літаральна ўсе літаратурныя роды і жанры і творчая спадчына якога можа скласці 
некалькі дзесяткаў тамоў, а найперш — як пра лексікографа. а ён жа пісаў аповесці і 
апавяданні, паэмы і вершы, публіцыстычныя артыкулы і рэцэнзіі, драмы і байкі, тво-
ры для дзяцей, займаўся мастацкім перакладам, збіраў і выдаваў фальклорныя творы, 
праявіў сябе як літаратуразнавец, фалькларыст, мовазнавец, бібліёграф. I вінаваты 
ў такім няведанні, зразумела, не самі беларусы, а абставіны, што так нелітасціва 
абыходзіліся з творчым лёсам пісьменіка, не давалі нават самім яго землякам-
украінцам мець у сябе больш-менш поўны збор яго твораў. Яны, гэтыя абставіны, 
абумовілі як узлёт вядомасці Грынчэнкі ў 1920-х гг. (у 1927—1929 гг. выйшаў на-
ват дзесяцітомнік яго мастацкіх твораў), так і яго амаль поўнае замоўчванне пас-
ля 1931 г. Першыя ластаўкі, якія з’явіліся пасля зацяжной сталінскай зімы — у 
прыватнасці «Твори в двох томах» (1963) і «Поезії» (1965),— вясны не прынеслі. 
каля дваццаці гадоў пасля гэтага творы Грынчэнкі на Украіне не перавыдаваліся. ад-
нак да 125-годдзя з дня нараджэння барыса Грынчэнкі кіеўскае выдавецтва «Дніпро» 
выдала аднатомнік твораў пісьменніка і грунтоўную манаграфію пра ягоную твор-
часць анатоля Пагрыбнога. У тым жа годзе ў луганску прайшла прадстаўнічая на-
вуковая канферэнцыя, прысвечаная творчасці вялікага асветніка, яму пастаўлены 
помнік, яго імем названы вуліцы ў кіеве і некаторых іншых украінскіх гарадах...

У пачатку ХХ ст. творчая дзейнасць і само імя барыса Грынчэнкі шмат значы-
ла не толькі для Украіны, але і для беларусі. не без яго стымулявання і непасрэд-
най дапамогі беларуска Марыя косіч выдала ў друкарні Чарнігаўскага земства за 
два гады тры кнігі: «литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни» 
(1902), «Переложение некоторых басен крылова на белорусское наречие» (1903) і 
вершаванае апавяданне «на перасяленне» (1903). Падзея ў той час, калі беларуская 
мова была афіцыйна забаронена, незвычайная. бо нават у Пецярбургу, каб надру-



каваць кнігу Янкі лучыны «Вязанка», беларусам патрэбна было ісці на хітрасць — 
падаваць яе ў цэнзурны камітэт як выданне на... балгарскай мове.

не толькі імя — сам дух Грынчэнкі, здавалася, лунаў над старонкамі адзінай та-
гачаснай беларускай газеты «наша ніва». I тады, калі газета з нумара ў нумар пра-
пагандавала дзейнасць і выданні ўкраінскай «Просвіты», натхняльнікам якой быў 
Грынчэнка, і тады, калі расказвала пра ўкраінскую газету «Громадська думка», рэ-
дактарам якой быў той жа Грынчэнка. а ў маі 1910 г. «наша ніва» (№ 20), адразу ж 
за афіцыйнымі паведамленнямі, змясціла слова пра барыса Грынчэнку, сказанае з 
выпадку смерці пісьменніка вядомым беларускім публіцыстам альгердам бульбай. 
несумненна, сказанае тады, у тыя горкія дні, не згубіла свайго значэння і сёння. 
Менавіта цяпер, калі мы адшукваем некаторыя наўмысна абарваныя ніці ў нашым 
духоўным развіцці, у гісторыі беларуска-ўкраінскіх літаратурных узаемаадносін і 
звязваем гэтымі ніцямі пачатак і канец XX ст., неабходна згадаць тое, што было ад-
дадзена манкуртызму. Вось што казаў альгерд бульба, выяўляючы адносіны да ба-
рыса Грынчэнкі і нас, сённяшніх беларусаў:

«У момант, калі сонейка за хмарамі скрылася, калі людзі, як блудныя, кідаюцца ва 
ўсе бакі, калі адлюга гложа душу, — сышлі ў магілу два найлепшыя сыны ўкраінскага 
народа. Не маглі яшчэ думкі ачуняць ад няжданай смерці будоўцы ўкраінскай сцэны 
Крапіўніцкага, калі ізноў вось зпад яснага неба Італіі прыйшла сумная вестка аб смерці 
той меры чалавека, як Барыс Грынчэнка. Апошнія 20—30 гадоў развітку ўкраінскага 
жыцця — гэта грамадская праца Барыса Грынчэнкі. Ён сваімі ўласнымі творамі і 
перакладамі чужых вялікіх пісьменнікаў, як Ібсен, Шылер, Гаўптман і др., будзіў сон
нае жыццё, паказваў агні, каторыя асвяшчаюць шлях у лепшую будучыню. Ён сваёй без
упыннай працай, сваім голасам ва ўсіх справах украінскага жыцця даказваў, як гэтыя 
агні здабываюць. Ён — душа ўкраінскай справы. Ён чутка прыслухаецца, як б’ецца на
роднае сэрца, і вось бачым яго галавой асвецтовакультурнага таварыства «Просвіта». 
Але чалавек, каторы так шмат працаваў, павінен быў страціць здароўе — і страціў.

Паехаўшы лячыцца ў Італію, страшна маркоціцца па сваёй старонцы і, неразлуч
ны думкамі з дарагой сваёй Украінай, памёр там.

Багаты пасеў пакінуў Грынчэнка — няхай яго думкі і яго праца густа ўзойдуць у 
братнім народзе. А ў смутку браты Украінцы не адны: і мы да іх прылучаемся. I калі 
Вашы братнія галовы схіліліся над горам, каторае Вас змагло, мы нашы схіляема пе
рад чалавекам і народам, каторы такіх людзей мае».

I ў заключэнне — невялікі штрых: адразу ж пасля слова альгерда бульбы пра 
барыса Грынчэнку друкаваўся некралог Элізы ажэшкі, падпісаны В. л. (Вацлавам 
ластоўскім), на другой старонцы газеты — «Памяці с. Палуяна» алеся Гурло... Тры 
культурныя дзеячы трох братніх народаў у адзін і той жа час сышлі ў магілу. Тыя, 
што нястомна будзілі соннае жыццё.
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МІХАЙЛА КАЦЮБІНСКІ 
(1864—1913)

Міхайла Міхайлавіч кацюбінскі нарадзіўся ва Украіне, у Вінніцы. скончыў Шар-
гародскае духоўнае вучылішча (1880), самастойна падрыхтаваўся і экстэрнам здаў 
экзамен на званне народнага настаўніка (1891). некаторы час (1892—1897), як член 
спецыяльнай філаксернай камісіі, знаходзіўся на поўдні Украіны і ў Малдавіі, дзе 
змагаўся з татальным захворваннем вінаграда — галоўнай харчовай культурай тых 
зямель. Два гады кацюбінскі (1897—1898) займае пасаду журналіста-аглядальніка ў 
газеце «Волынь». У пачатку 1898 г. ён стала пасяляецца ў Чарнігаве, працуе ў статы-
стычным бюро Земскай управы, актыўна ўдзельнічае ў літаратурна-грамадскім жыцці: 
узначальвае чарнігаўскае аддзяленне культурна-асветнага таварыства «Просвіта», 
арганізуе традыцыйныя літаратурныя «суботы» і «панядзелкі», часта выступае ў дру-
ку… Захварэўшы на сухоты, кацюбінскі вымушаны лячыцца за мяжою. У 1909—
1911 гг. ён тройчы выязджаў у італію, дзе пазнаёміўся і зблізіўся з Максімам Горкім. 
У гэты час Максім Горкі, таксама ў сувязі з хваробай, трывала жыў на італьянскім 
востраве капры, куды яму прыходзілі па пошце сярод іншых выданняў і нумары 
першай беларускай газеты «наша ніва». народазнаўчы, дэмакратычны накірунак 
гэтага выдання прыцягнуў увагу Горкага. Як вядома, «наша ніва» з’явілася калы-
скай новай беларускай літаратуры. Дзякуючы газетным публікацыям Максім Горкі 
пазнаёміўся з творчасцю беларускіх пісьменнікаў. Менавіта кацюбінскаму ў вядо-
мым лісце ад 7 лістапада 1910 г. вялікі рускі пісьменнік раіў зацікавіцца літаратурай 
беларусаў. Горкі з цеплынёй адгукнуўся пра «вельмі цікавых хлопцаў» — Янку ку-
палу і Якуба коласа, даслаў ва Украіну «песню і ноты, нешта накшталт беларуска-
га гімна» — знакаміты твор Янкі купалы «а хто там ідзе?» (музыка л. Рагоўскага).

Першыя зборнікі прозы ўкраінскага пісьменніка — «У путах шайтана» (1899), «Па-
людску» (1900) — выйшлі ў Заходняй Украіне (Галічына). Землі Галічыны знаходзіліся 
тады ў складзе аўстра-Венгрыі, дзе ўціск украінцаў быў значна слабейшы, чым у 
Расійскай імперыі. Таму творы многіх украінскіх пісьменнікаў з Усходняй Украіны, 
дзе афіцыйна забаранялася друкаванае ўкраінскае слова, убачылі свет менавіта ў 
львове, найбольшым культурным цэнтры ўкраінскага захаду. З лепшых пазней-
шых твораў празаіка варта назваць «сцэны з вясковага жыцця» — «Fata morgana» 
(1903 — і частка, 1910 — іі частка), шэраг навел, якім аўтар даў сваё жанравае вы-
значэнне, — акварэль «на камені», эцюд «цвет яблыні» (абодва 1902), палемічную 
навелу «Intermezzo» (1908), скіраваную супраць культу індывідуалізму, а такса-
ма вяршыню сатырычнай навелістыкі — «коні не вінаватыя» (1912). кацюбінскі 
значна пашырыў жанравыя гарызонты ўкраінскай прозы. З-пад яго пяра выйшлі 
лірычныя аповесці, апавяданні, эскізы, эцюды, акварэлі. наватарскім для тагачас-
най украінскай літаратуры быў паказ пісьменнікам простых людзей іншых нацыя-



нальнасцей — яўрэяў, малдаван, татараў, італьянцаў і інш. Пісьменніка-гуманіста 
хвалявала жыццё маленькага чалавека вёскі і горада, прадстаўніка самых розных 
прафесій. Уменне кацюбінскага раскрыць псіхалогію чалавека ў невялікім па аб’ёме 
творы нагадвае майстэрства выдатнага рускага пісьменніка антона Чэхава.

У спадчыне кацюбінскага асаблівае месца займае этнаграфічная аповесць «цені 
забытых продкаў» (1911), створаная пад уражаннямі ад паездак ў жывапісныя мясціны 
ўкраінскіх карпатаў, непасрэднага знаёмства з жыццём горных украінцаў-гуцулаў. 
Да напісання аповесці кацюбінскі аднёсся вельмі адказна. Ён старанна вывучыў 
спецыяльную краязнаўчую літаратуру, таму ў творы выявілася грунтоўнае ведан-
не пісьменнікам тапаграфіі Гуцульшчыны, звестак з галіны батанікі, разуменне 
своеасаблівай псіхікі гуцулаў, захопленасць іхнімі дзівоснымі песнямі і звычаямі, ка-
ларытнай мовай. У рэалістычны паказ жыцця гуцулаў уплецены мясцовы фальклор-
ны матэрыял, які не адыгрывае ролі мастацкай дэкарацыі, а напоўнены філасофіяй 
пазнання душы чалавека. Як сапраўдны мастак кацюбінскі выдатна перадае ўсе 
адценні і фарбы, усю каляровую гаму ўнікальнай прыроды карпатаў. Праўдзіва па-
казваючы побыт гуцулаў, іх нялёгкую працу, пісьменнік з асаблівай увагай засяродж-
ваецца на ўнутраным свеце сваіх герояў, раскрывае іх пачуцці і мары. аналагічны, 
новы для таго часу, падыход да выкарыстання народнай творчасці здзяйснялі, як мы 
ўжо адзначалі, і леся Украінка, і Максім багдановіч. Максім багдановіч добра ведаў 
і цаніў прозу Міхайла кацюбінскага, папулярызаваў яе ў асяроддзі рускамоўнага чы-
тача (артыкул «Образы Галиции в художественной литературе»).

У аснову сюжэта аповесці «цені забытых продкаў» пакладзена гісторыя жыц-
ця і смерці двух закаханых — івана і Марычкі. З даўняга часу іхнія роды варагуюць 
паміж сабою — лёс галоўных герояў падобны да лёсу знакамітых шэкспіраўскіх Ра-
мэа і Джульеты. Трагедыю маладых людзей прадвызначаюць і акалічнасці сацыяль-
нага плана. іван у пошуках заробку вымушаны пакінуць родныя мясціны. Марычка 
цяжка перажывае разлуку з каханым, гора знясільвае яе, дзяўчына гіне у час паводкі. 
іван праз усё жыццё захоўвае ў душы чысціню першага кахання. Жаніцьба івана 
з Палагнай не прыносіць шчасця нікому. Заможная гаспадыня, Палагна дазваляе 
сабе не лічыцца з маральнымі абавязкамі, заводзіць любаса-палюбоўніка. івана ж 
не цешыць багацце жонкі, яго не пакідаюць успаміны пра Марычку. бездухоўнасць 
жыцця, абмежаванага дробнымі патрэбамі і матэрыяльным дабрабытам, прыскорвае 
смерць івана. Галоўныя героі твора — сапраўдныя дзеці прыроды, на пачатку свайго 
жыццёвага шляху яны ўспрымаюць рэчаіснасць як казку, споўненую разнастайнымі 
цудамі, радаснымі, страшнымі, чароўнымі. Паэтычнасць светаўспрымання навакол-
ля, адкрытасць душы, назіральнасць, музычны слых прадвызначаюць таленавітасць 
герояў. Яна складае і спявае песні, якія на карпатах завуцца «каламыйкамі», ён 
стварае мелодыі, якія выдатна выконвае на сапілцы (у беларусі падобны народны 
інструмент мае назву жалейка). іван і Марычка шчырыя, добрыя, спагадлівыя. Пры 
спрыяльных сацыяльных умовах тыя якасці, якімі былі надзелены іван і Марыч-
ка ад нараджэння, маглі б спаўна рэалізавацца і вывесці герояў у шырокі грамадскі 
свет. аўтар аповесці, складаючы магутны гімн прыгажосці прыроды, чысціні кахан-
ня, творчаму пачатку ў чалавеку, асуджае ўсе перапоны, якія ў недасканалым гра-
мадстве стаяць на шляху чалавека да сапраўднага шчасця.

Паводле аповесці «цені забытых продкаў» кінарэжысёр сяргей Параджанаў 
стварыў фільм, які прынёс сусветную славу ўкраінскаму кінамастацтву. Ролю івана 
выдатна сыграў артыст іван Мікалайчук. на беларускую мову творы кацюбінскага 
пераклалі а. Жук, Т. кабржыцкая, У. Рагойша, В. Рагойша (аповесць «цені забы-
тых продкаў»), л. салавей і інш.
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ЛЕСЯ УКРАІНКА 
(1871—1913)

леся Украінка (сапр. ларыса Пятроўна касач) нарадзілася ў горадзе наваград-
Валынскі цяперашняй Жытомірскай вобласці ў славутай сям’і. бацька быў вядомы 
грамадскі дзеяч, маці праславілася як пісьменніца (пад псеўданімам алена Пчылка), 
родны дзядзька — Міхайла Драгаманаў — здабыў еўрапейскую вядомасць як змагар 
за вольную дэмакратычную Украіну. Яго палымяныя выступленні ў друку спрыялі 
станаўленню і беларускай рэвалюцыйнай публіцыстыкі. 

цяжкая хвароба (касцявы туберкулёз) з дзяцінства падточвала арганізм лесі. не 
могучы хадзіць у школу, яна самастойна набыла сапраўды энцыклапедычныя веды 
па гісторыі, мастацтве, еўрапейскай і сусветнай літаратуры, вывучыла каля дзесятка 
моў. Змагаючыся з хваробай, леся Украінка вымушана была выязджаць на лячэн-
не ў крым, на каўказ, Заходнюю еўропу. Гэта, у сваю чаргу, пашырыла кругагляд 
пісьменніцы, прынесла ёй новыя тэмы, ідэі, вобразы, дало магчымасць глыбей паз-
наць свет і чалавека ў свеце. Менавіта ў крыме ў 1897 г. яна пазнаёмілася з мінскім 
сацыял-дэмакратам, адным з удзельнікаў падрыхтоўкі Першага з’езда РсДРП у 
Мінску сяргеем Мяржынскім. агульнасць грамадскіх і эстэтычных ідэалаў спрыяла 
іхняму сяброўству, якое перарасло ў каханне. Мяржынскі клапаціўся пра пастаноўку 
п’есы лесі Украінкі «блакітная ружа» ў Мінскім драматычным тэатры, дапамог ёй 
надрукаваць некаторыя творы ў Пецярбургу (часопіс «Жизнь», 1900—1901).

лёс гэтых надзвычай прыгожых і чыстых адносін выявіўся трагічным: Мяржынскі 
быў невылечна хворы на туберкулёз. леся Украінка чатыры разы прыязджала ў Мінск. 
Тут яна напісала паэму «апантаная» і шэраг іншых твораў. Вершы, прысвечаныя Мяр-
жынскаму, з’яўляюцца лепшымі ўзорамі інтымнай лірыкі паэтэсы. Да іх належыць 
і твор «Гавораць вусны: «Ён навек загінуў…». апошні раз леся Украінка прабыла ў 
Мінску ля ложка паміраючага каханага са студзеня па сакавік 1901 г. на руках яе ён 
і памёр, яна яго і пахавала на былых старажоўскіх могілках. імёнамі лесі Украінкі 
і сяргея Мяржынскага ў сталіцы беларусі названы дзве асобныя вуліцы. на доме 
па вуліцы куйбышава, дзе калісьці стаяла хата Мяржынскага, у гонар пісьменніцы 
ўстаноўлена мемарыяльная дошка.

Рана абудзіліся ў лесі творчыя здольнасці. Першы верш яна напісала ў дзевяці-
гадовым узросце, а ўжо ў 1884 г. яе вершы з’явіліся ў друку ў часопісе «Зоря». Ды-
япазон пісьменніцкага і навуковага таленту лесі Украінкі надзвычай шырокі. Яна 
паэт і драматург, крытык і публіцыст, гісторык і тэарэтык літаратуры, фалькларыст 
і перакладчык. а яшчэ і палымяны ідэйны змагар-рэвалюцыянер, грамадскі дзеяч, 
актыўны прапагандыст украінскай культуры. на магутны падвой уласнай нацыя-
нальнай літаратуры леся Украінка прышчэплівала найлепшыя гатункі іншаземных 
культур. Распрацоўваючы тэматыку антычнасці, пісьменніца так выкарыстоўвала 
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класічныя вобразы, сюжэты, матывы, каб на чужых прыкладах можна было абудзіць 
у суайчыннікаў грамадзянскую актыўнасць, патрыятызм, мужнасць, маральную вы-
сакароднасць. Гэта дае падставы гаварыць пра лесю Украінку як пра выдатнага май-
стра разгорнутых алегорый. найбольш поўна інтэлектуальны накірунак яе творчасці 
выявіўся ў драматычных паэмах «апантаная» (1901), «У катакомбах» (1905), «касан-
дра», «Оргія» (1913). арыгінальнае філасофскае напаўненне атрымаў пад яе пяром 
і сусветнавядомы вобраз Дон Жуана — у драме «каменны гаспадар» (1912). Дарэ-
чы, гэтая драма ў 1980-я гг. з поспехам ішла на сцэне беларускага дзяржаўнага тэ-
атра імя Янкі купалы. 

асобнае месца ў творчай спадчыне лесі Украінкі займае вершаваная драма «ляс-
ная песня» (1911). У гэтым творы пісьменніца выкарыстоўвае блізкі ёй з дзяцінства 
валынскі фальклор. Зварот да нацыянальнай міфалогіі, а менавіта да палескага фаль-
клору ў гэты ж час здзяйсняе і наш Максім багдановіч (цыкл «Зачараванае царства»). 
Фантастычна-казачны сюжэт, наяўнасць фальклорна-міфалагічных персанажаў, 
шырокія пейзажныя малюнкі і адухаўленне прыроды, асаблівы лірызм — усё гэта 
дазваляе ахарактарызаваць твор як драму-феерыю. аднак этнаграфічны матэрыял 
леся Украінка напаўняе выключна актуальнымі для грамадства праблемамі, пада-
ючы іх не дэкларатыўна, а інтэлектуальна шматгранна і канцэптуальна. Праз во-
браз лукаша пісьменніца паглыбляецца ў філасофскае асэнсаванне праблемы ма-
стацтва, прызначэння мастака. Вобраз Маўкі раскрывае сілу сапраўднага кахання, 
якое нароўні з мастацтвам творыць цуды, дае чалавеку душу. Дзякуючы галоўным 
дзейным асобам твора, Маўцы і лукашу, а таксама Дзядзьку льву і лесавіку аўтар 
праводзіць думку пра неабходнасць гарманічнага яднання чалавека і прыроды. Разам 
з тым леся Украінка ўсім ідэйна-мастацкім напаўненнем твора нібыта папярэджвае, 
што нежаданне спасцігнуць сваё прызначэнне ў свеце, неразуменне прыгажосці і 
мастацтва могуць прывесці грамадства да бездухоўнасці, да пагібелі. Гэтая трывога 
за чалавека робіць п’есу пісьменніцы актуальнай і ў нашы дні. «лясная песня» ці 
не найлепш раскрывае сутнасць характару самой лесі Украінкі, для якой галоўнымі 
былі не знешнія праявы гераізму, не гучнасць подзвігу, а ўнутраная сіла духу, чысціня 
памкненняў, непахіснасць, самаахвярнасць. 

на прыкладзе «лясной песні» падкрэслім, што наватарская сутнасць творчасці 
пісьменніцы праяўляецца і на ўзроўні сэнсу, і ў паэтыцы. У кантэксце тагачас-
най паэзіі выклікае безумоўную цікавасць культура яе верша. белы, рыфмава-
ны, страфічны, астрафічны, танічны, свабодны, рытмічна разняволены класічны 
верш — усё гэта працуе на такую ступень знітаванасці зместу і формы, якая дазволіла 
літаратуразнаўцам (М. Рыльскі) драму-феерыю «лясная песня» ўпісаць у дыямен-
тавы вянец творчасці лесі Украінкі.

Пакутуючы ад хваробы, перанёсшы некалькі складанейшых аперацый, леся 
Украінка непахісна імкнулася змагацца з асабістым болем праз адданасць грамадскім 
справам. асноўнай сваёй зброяй паэтэса абрала пісьменніцкае пяро. Многія радкі 
з вершаў паэтэсы гучаць настолькі афарыстычна, што ўвайшлі ў культуру народа 
як своеасаблівыя прымаўкі. Вера лесі Украінкі ў лепшую будучыню роднага на-
рода выявілася, у прыватнасці, у вершы, назва якога таксама гучыць афарыстыч-
на, — «світальныя агні». Закладзены ў загалоўку вобраз успрымаецца як сімвал, як 
прадвеснік лепшых часоў. Жаданне знаходзіцца ў радах змагароў за народную волю 
выразна праступае ў вершы «слова, чаму ты не сталь баявая…». Дэвізам усяго жыц-
ця пісьменніцы стала яе крылатая фраза: Contra spem spero! — без надзеі спадзяюся! 



Ва Украіне за паэтэсай замацавалася вымоўнае імя — дачка Праметэя. «ці не адзіны 
мужчына на ўсю сучасную саборную Украіну» — гэтак ахарактарызаваў пісьменніцу 
іван Франко. Шчыры прыхільнік творчасці лесі Украінкі беларус Уладзімір караткевіч 
прысвяціў знакамітай лесі цікавае эсэ «Saxifraga», у якім супаставіў пісьменніцу з 
гэтай горнай раслінай, назва якой перакладаецца як кветка-ламікамень. Да вобраза 
лесі Украінкі не раз у сваіх творах звярталіся беларускія пісьменнікі (с. Грахоўскі, 
Хв. Жычка, В. коўтун, е. лось і інш.). алюзіяй на літаратурнае імя паэтэсы з’явіўся 
псеўданім беларускай паэтэсы-патрыёткі лесі беларускі. Творы лесі Украінкі не-
аднойчы выдаваліся ў беларусі. сярод перакладчыкаў лесі Украінкі на беларускую 
мову варта назваць а. Вялюгіна, ю. Гаўрука, н. Гілевіча, с. Грахоўскага, Хв. Жыч-
ку, В. Жуковіча, В. стралко і інш.
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ІВАН ФРАНКО 
(1856—1916)

іван Якаўлевіч Франко нарадзіўся ў сяле нагуевічы (цяпер івана Франко) Драго-
быцкага раёна львоўскай вобласці ў сям’і вясковага каваля. Выключныя здольнасці, 
апантаная працавітасць дапамаглі здзейсніць яго мару: юнак бліскуча скончыў 
гімназію і адразу ж паступіў на філасофскі факультэт львоўскага ўніверсітэта (1875). 
аднак свой дыплом «небяспечны» ў палітычным сэнсе студэнт змог атрымаць толькі 
з цягам часу ў букавінскім універсітэце (г. Чарнаўцы). У 1893 г. у Вене Франко 
абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені доктара філасофскіх навук. са 
студэнцкіх гадоў і да апошніх дзён ён актыўна спалучаў літаратурную і грамадска-
палітычную дзейнасць. сёння толькі частка з напісанага ім апублікавана ў 50-том-
ным выданні Збору ягоных твораў. Фактычна няма той галіны пісьменніцкай пра-
цы, у якой бы ні выявіўся геній Франко. 

Першы зборнік вершаў «З вяршынь і нізін» (1887) і каля дзесятка наступных 
далі падставы лічыць Франко другой па значнасці асобай ва ўкраінскай літаратуры, 
пераемнікам традыцый Тараса Шаўчэнкі. Паэтычная спадчына пісьменніка ўражвае 
шырынёй і глыбінёй узнятых праблем, а таксама высокай мастацкай дасканаласцю. 
Тэматычна яна ахоплівае ўсе сферы жыцця чалавека. Франко выключна арыгінальны 
і як пясняр рэвалюцыйнага абнаўлення жыцця, і як тонкі псіхолаг, знаўца інтымных 
перажыванняў чалавека, і як майстар філасофскага асэнсавання вечных праблем 
грамадства: свабоды, роўнасці, патрыятызму. Усё гэта прадвызначыла вялікі жан-
равы дыяпазон паэта. Грамадска-палітычныя, філасофскія, інтымныя, пейзажныя 
творы прадстаўлены як вершамі, так і ліра-эпічнымі паэмамі. асобна адзначым, што 
Франко распрацаваў ва ўкраінскай літаратуры такую форму верша, як санет. З тра-
дыцыйнай любоўнай тэматыкі паэт адважна вывеў яго ў свет палітычных змаганняў, 
стварыўшы т. зв. «вольныя» і «турэмныя» санеты. Многія творы Франко вызнача-
юцца наватарствам вершавання (страфічная пабудова, рытмамелодыка і інш.).

У 80—90-х гг. XIX ст. Франко з вялікім поспехам заявіў пра сябе як празаік. Тэ-
матычна яго аповесці цесна звязаны з рабочым вызваленчым рухам. аўтар прасачыў 
у творах этапы выспявання народнага пратэсту: ад стыхійнай помсты і тэрору да 
арганізаваных грамадскіх форм барацьбы. Упершыню ва ўкраінскай і сусветнай 
літаратурах з’яўляецца герой — прамысловы рабочы. Працэс пралетарызацыі галіцкага 
сялянства творча асэнсаваны ў цэлым шэрагу апавяданняў і аповесцяў, якія скла-
даюць так званы «барыслаўскі цыкл» (мястэчка барыслаў — цэнтр новаўтвораных 
нафтараспрацовак, дзе панавала гвалтоўная эксплуатацыя, цяжкія ўмовы працы 
і побыту, галодная смерць, самагубства). стыль прозы пісьменніка вызначаецца 
дынамікай развіцця: ад рамантычных прыёмаў у падыходзе да гістарычнай тэмы 
Франко пераходзіць да рэалістычна-побытавай манеры пры адлюстраванні эпічных 
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карцін сучаснага жыцця, уключаючы ў яе і мадэрнісцкую тэхніку (імпрэсіяністычная 
сімволіка і інш.). 

Вялікім майстрам выявіў сябе Франко і як драматург. сярод твораў, якія абяссмер-
цілі імя пісьменніка, — драма «Украдзенае шчасце» (1893). Яна засведчыла выраз-
ны пераход украінскай драматургіі ад ранейшага фальклорна-этнаграфічнага сты-
лю да новага ўзроўню мастацтва. індывідуалізаванасць характараў, майстэрства 
дыялогаў, заглыбленасць у псіхалогію герояў, кампазіцыйная прапарцыянальнасць 
сцэн дае падставы разглядаць драму «Украдзенае шчасце» сярод вяршынь сусвет-
най драматургіі.

Жыццёвае крэда Франко яскрава ўвасабляе паэтычная формула: «Песня і пра-
ца — вялікія дзве сілы». на яго думку, мастацтва абавязана знаходзіцца ў непарыўнай 
еднасці са змаганнем. Вершы паэта «каменяры» (1878) і «Гімн» (1882) у вялікай 
ступені вызначаюць праграму жыцця і творчасці пісьменніка. асноўная тэма гэтых 
твораў — барацьба за прагрэс, праслаўленне змагароў, вера ў перамогу. У «каменярах» 
паэт выразна малюе манументальныя вобразы барацьбітоў, якія з цяжкімі молатамі 
ў руках прабіваюць у звышцвёрдай скалістай пародзе (чытай — несправядлівым 
сацыяльным ладзе) дарогу для новых пакаленняў, шлях у светлае вольнае жыццё. 
Па аналогіі з назвай верша, яго ідэйнай сутнасцю пісьменнік атрымаў вымоўнае 
прозвішча «Вялікі камяняр». словы «Гімна», пакладзеныя на музыку М. лысенкам 
(1905), сталі рэвалюцыйнай песняй «Вечны рэвалюцыянер», у якой узвялічваецца 
несмяротны, свабодалюбны дух народа, пратэст супраць зняволення і прыгнёту. 
Вяршыня паэтычнай творчасці пісьменніка — паэма «Майсей» (1905). У пралогу да 
твора скандэнсавана галоўная думка аўтара. Як і біблейскі прарок Майсей, Фран-
ко ўсім сваім жыццём, словам і справай ахвяраваўся ў імя адзінай высокай мэты — 
служэнне Радзіме. Прароча гучаць радкі пралога паэмы, у якіх выказваецца вера ва 
ўваскрэсенне Украіны. 

нацыянальную ідэю Франко вылучаў у гісторыі культуры кожнага народа. ня-
мала месца ў яго даследаваннях прысвечана беларусам, у прыватнасці, беларуска-
му фальклору, старажытнай беларускай літаратуры, дзейнасці Францыска скары-
ны. Паказальна, што яго творчыя кантакты з польскай пісьменніцай Элізай ажэшка 
вызначыліся таксама праз тое, што яна спачувальна і праўдзіва адлюстроўвала ў сваіх 
творах жыццё беларускага народа.

З беларускага боку з Франко яшчэ ў канцы ХіХ ст. наладжваў сувязь адам Гуры-
новіч. Ён першы пераклаў «Гімн» на беларускую мову. найбольш актыўна творчасць 
Франко папулярызаваў сярод рускіх і беларускіх чытачоў Максім багдановіч, выступа-
ючы як крытык, літаратуразнавец і перакладчык. на беларускай мове выдадзены кнігі 
каменяра: казка «Вароны і совы» (1927; пераклад а. Якімовіча), драма «будка № 27» 
(1954; пераклад а. астрэйкі), зборнік «апавяданні» (1956; пераклад Я. Шарахоўскага), 
кніга для дзяцей «калі звяры яшчэ ўмелі гаварыць» (1958; пераклад П. Пестрака), 
«народзе мой… Творы» (2006; пераклад В. Рагойшы). некаторыя вершы і апавяданні 
і. Франко змяшчаліся ў беларускай перыёдыцы і асобных зборніках.

Іван Франко — наш сучаснік
Мабыць, прачытаўшы слова «сучаснік», той-сёй з чытачоў усміхнецца: ну які іван 

Франко наш сучаснік, калі і нарадзіўся больш за 150 гадоў таму назад (дакладна — 
у сяле нагуевічы львоўскай вобласці 27 жніўня 1856 г.), дый няма яго між нас ужо 
больш за 90 гадоў (памёр у львове 28 мая 1916 г.)... але, мяркую, тут няма пераболь-
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шання. кожны вялікі пісьменнік, тым больш геній (а Франко менавіта геній!) — 
сучаснік усіх сваіх наступнікаў. Як, скажам, і наш Янка купала. Публікуй яго творы 
хоць у кожным нумары штодзённай газеты — гэта будзе сучасна, надзённа, актуаль-
на… Тым больш гэта датычыць багацейшай творчай спадчыны і. Франко. «Просты 
пералік яго твораў, —у свой час са здзіўленнем пісаў Максім багдановіч, — складае 
кніжку ў некалькі сот старонак».

У чым жа сучаснасць, актуальнасць і творчасці і. Франко, і самой яго постаці? 
Вядома, як і кожнае сапраўднае мастацтва, мастацтва слова — з’ява пазачасавая. 
Жывыя і сёння творы Гамера, Шэкспіра, Пушкіна, Міцкевіча, Шаўчэнкі… Жывуць 
і сёння сваім непаўторным жыццём вершы і паэмы, апавяданні і аповесці, драмы 
і публіцыстычныя творы і. Франко. Прычым, запатрабавана зараз не толькі тое, 
што напісана «Вечным рэвалюцыянерам», «каменяром», «Украінскім Майсеем», 
як прывыклі вобразна называць Франко, але і яго прачулая, у тым ліку інтымная, 
лірыка (скажам, цыкл «Завялае лісце»). Разам з тым цяпер не менш актуальныя і 
многія думкі, развагі, высновы Франко-грамадзяніна, Франко-філосафа, Франко-са-
цыёлага. актыўны змагар за сацыяльнае і нацыянальнае разняволенне роднага наро-
да, чалавек, які за гэта тройчы адсядзеў у турмах былой аўстра-Венгрыі, прыхільнік 
сацыялістычных, але па-свойму інтэрпрэтаваных, ідэй, ён многае спасціг дзякуючы 
свайму жыццёваму і творчаму вопыту. цікавая і яго ўласная ідэйная эвалюцыя. Пад 
канец жыцця ён прыйшоў да высновы, што не молат «каменяра», а слова — най-
лепшая і «адзіная зброя», з дапамогай якой можна вывесці з адвечнага палону-сну 
«племя сакалінае» — родны народ. Менавіта слова — «сапраўдная іскра Праметэя», 
што можа рассвятліць сонца свабоды, сонца новага жыцця…

а што мы, беларусы, ведаем пра ўкраінскага генія, тытана думкі і працы івана 
Франко, 150-годдзе з дня нараджэння якога па рашэнні юнеска адзначалася ва 
ўсім свеце? Пісьменнік — змагар за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне роднага 
народа ва ўмовах былой аўстра-Венгерскай імперыі, аўтар знакамітых «каменяроў» 
і «Вечнага рэвалюцыянера» («Гімна»), твораў пра цяжкое жыццё рабочага класа і ся-
лянства, капіталістычную эксплуатацыю (аповесць «барыслаў смяецца», апавяданні 
«Boa constrictor», «нафтавік» і інш.). Такое ўражанне пра і. Франко звычайна склад-
ваецца ва ўсіх, хто знаёміцца з яго творамі, перакладзенымі на рускую і беларускую 
мову, вывучае яго творчасць на філфаках вышэйшых навучальных устаноў. З гэтым, 
зрэшты, нельга не пагадзіцца. але гэта — толькі частка праўды пра пісьменніка, дый 
увогуле пра асобу і. Франко.

не так даўно ва Украіне выдадзены пакуль што самы поўны Збор твораў і. Фран-
ко. Ён налічвае ажно пяцьдзесят (!) тамоў. З іх палову складаюць мастацкія творы 
(вершы, паэмы, аповесці, апавяданні, п’есы, пераклады і інш.), другую палову — 
літаратурная крытыка, публіцыстыка, гісторыя і тэорыя літаратуры, філасофія, фаль-
кларыстыка, этнаграфія, мовазнаўства… Мабыць, менавіта на талент і працавітасць 
і. Франко арыентаваўся наш Уладзімір караткевіч, калі — як сведчыць яго юначы 
«Дзённік» — задумаў свой будучы шматжанравы Збор твораў больш як у 100 тамах… 
і калі ўкраінцам ёсць яшчэ што адкрываць са спадчыны класіка сваёй літаратуры 
(кожны год публікуюцца раней невядомыя тэксты з творчай спадчыны Франко), 
то нам, беларусам, хаця б дапоўніць наша веданне творчасці пісьменніка, імя якога 
таксама выразна пазначана на старонках летапісу беларуска-ўкраінскіх літаратурных 
узаемасувязей.

Яшчэ на пачатку ХХ ст. пра і. Франко пісала першае беларускамоўнае нацыя-
нальнае выданне — газета «наша ніва» (1906—1915). Максім багдановіч актыўна 
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прапагандаваў творчасць і. Франко ў Расійскай імперыі — і як крытык (артыку-
лы «Иван Франко», «Образы Галиции в художественной литературе» і інш.), і як 
перакладчык (верш «… на реке вавилонской — и я там сидел», апавяданне «ка-
менщик» і інш.). Звярталіся зрэдку да творчасці каменяра беларускія пісьменнікі 
і ў наступныя гады. Знаёмства з і. Франко здзяйснялася пераважна на старонках 
перыёдыкі. У апошняе дзесяцігоддзе паасобныя вершы яго час ад часу сталі тра-
пляць у калектыўныя зборнікі перакладаў (алеся Траяноўскага, Васіля Жуковіча, 
Валерыя стралко і інш.). З асобных выданняў за ўсё ХХ ст. назваць можна хіба што 
невялікую драму «будка № 27» (1954) у перастварэнні анатоля астрэйкі, зборнік 
«апавяданні» (1956) у перакладзе Янкі Шарахоўскага, а таксама некаторыя тво-
ры для дзяцей, што ўвайшлі ў кніжкі «Вароны і совы» (пераклад алеся Якімовіча, 
1927) і «калі звяры яшчэ ўмелі гаварыць» (пераклад Піліпа Пестрака, 1958). Вось, 
бадай, і ўсё. Таму кніга «Творы» і. Франко (з прадмовай Т. кабржыцкай, у пераклад-
зе і з пасляслоўем В. Рагойшы), якую мінскае дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая 
літаратура» выпусціла ў свет у 2006 г. — гэта, па сутнасці, першае выданне твораў 
украінскага пісьменніка, што адрасуецца чытачам беларусі ў апошняе паўстагоддзе.

але не толькі гэтым вылучаюцца «Творы» і. Франко. кніжка ўкладзена так, што 
амаль усе творы (лірычныя, эпічныя і драматычныя), якія ўвайшлі ў яе, яшчэ ніколі 
ў беларусі на беларускай мове не з’яўляліся. З іх найперш варта назваць наступныя. 
Вершаваны «Пралог» да шырокавядомай паэмы «Майсей» выявіў ідэю, якая пача-
ла ажыццяўляцца толькі ў пачатку 1990-х гг. — разам з абвяшчэннем дзяржаўнай 
незалежнасці Украіны. а тады ж, у 1904 г., калі пісалася паэма, не толькі не мела 
Украіна незалежнасці, яшчэ і дзяржаўнасці ў яе не было! Толькі геній мог гэтак го-
рача-патрыятычна ўсяляць веру ў сэрца свайго зняважанага, адрынутага народа і 
ўпэўнена заявіць:

 О не! не толькі слёзы і ўздыханні
 нам суджаны! Я ў лёс твой веру новы,
 У дзень твой запаветны ўваскрасання!..

 …надыдзе час: ты Чорным морам
 Пакоціш, як цунамі, рокат волі —

Ўздрыгне каўказ, карпаты змыюць сорам.

 Заззяеш у народаў вольным коле
 і — гаспадар руплівы, працавіты —
 агледзіш сваю хату, сваё поле.

(Пераклад мой. — В. Р.)

«сойчына крыло» — арыгінальнае па сюжэту, надзвычай тонкае па сваім 
псіхалагічным малюнку апавяданне (па аўтарскім вызначэнні, а па сутнасці — 
аповесць). Яно — пра радасць і пакуты двух закаханых сэрцаў, разлучаных злым 
выпадкам, вымушаных перацярпець страшэнныя мукі дзеля будучага шчасця. на 
гэты раз пісьменнік востра сацыяльнай тэматыкі, і. Франко зусім нечакана паўстае 
перад намі і як майстар інтымнай тэмы. Прычым, трэба ўлічыць, што твор быў 
напісаны за нейкі дзесятак гадоў да смерці пісьменніка, калі яму пачалі надакучаць 
хваробы, якія ўрэшце і звялі яго са свету. інтымнае і сацыяльнае, асабістае і грамадскае 
надзвычай тонка, арганічна знітаваны ў славутай драме «Украдзенае шчасце». нельга 
не згадзіцца з Т. кабржыцкай: «Глыбокая праўдзівасць характараў, рэалізм у паказе 
жыцця заходнеўкраінскіх сялян, народнасць, высокая мастацкасць драматургічнай 
формы — усё гэта дало падставы ўключыць п’есу Франко ў залаты фонд украінскай 
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драматургіі». нават дзіўна, што да гэтага часу драма не была перакладзена на 
беларускую мову. «Як русін тоўкся на тым свеце» — твор, зусім іншы па сваім 
характары. Гэта — фантастычнае сатырыка-гумарыстычнае апавяданне з выразным 
сацыяльна-патрыятычным падтэкстам. нешта накшталт сучасных модных «фэнтазі», 
толькі напісаны больш за сто гадоў таму назад. Таксама пэўная неспадзяванка для 
тых, хто знаёмы з ужо апублікаваным па-беларуску і. Франко. апавяданне «Хама з 
сэрцам і Хама без сэрца» па жанру можна аднесці да філасофскіх твораў пісьменніка. 
Як, зрэшты, і драматычны дыялог «Пры сконе веку». Тут пісьменнік выступае як 
мысліцель гуманістычнага кшталту, які значэнне сацыяльных перамен і навуковых 
адкрыццяў не можа ўспрыняць без іх духоўнага напаўнення, удасканалення чалавечай 
маралі. Яшчэ ў далёкім 1897 г. ніхто іншы, як і. Франко прароча заявіў, што камунізм 
карла Маркса «аж занадта пахне дзяржаўным дэспатызмам і ўніфармізмам; 
прыведзены ў жыццё, ён мог бы стаць вялікім тормазам развіцця…, а ўсяўладнасць 
камуністычнай дзяржавы азначала б трыумф новай бюракратыі над грамадствам, над 
усім яго матэрыяльным і духоўным жыццём». Што, зрэшты, і пацвердзіла практыка 
«камуністычнага будаўніцтва» ў розных краінах свету… 

Такім чынам, перад намі зусім новыя — для беларускага чытача — творы, 
прадстаўленыя ў розных літаратурных родах (лірыка, эпас, драма) і жанрах (інтымны, 
філасофскі, сатырычны).

новы іван Франко. і разам з тым — сучасны.

P. S. У газеце «літаратура і мастацтва» 18 верасня 2009 г. быў змешчаны матэрыял, 
што датычыцца выдання «Твораў» і. Франко на беларускай мове. Думаецца, перадрук 
яго (разам з рэдакцыйнай «урэзкай») будзе тут вельмі дарэчы.

Іван Франко па-беларуску
2 ліпеня г. г. орган Нацыянальнага Саюза Пісьменнікаў Украіны газета «Літературна 

Україна» прысвяціла дзве вялікія паласы, цэлы «разварот» беларускай літаратуры. Чы
тачам прапанаваны цікавы дыялог пра сучасную Беларусь і ўкраінскабеларускія куль
турныя дачыненні двух даўніх сяброў беларускай літаратуры, выдатнейшых паэтаў і 
перакладчыкаў сучаснай Украіны Дмытра Паўлычкі і Рамана Лубкіўскага, якія сёлета 
наведалі нашу краіну, — «Супольная барацьба мацуе нашу духоўную і палітычную ед
насць». Тут жа — слова Ніла Гілевіча пасля атрымання ім Міжнароднай літаратурнай 
прэміі імя Івана Франко «Дзейсная энергетыка генія Украіны», артыкул Вячаслава Ра
гойшы «Ідзем плячо ў плячо» — пра беларускаўкраінскія літаратурныя сувязі пачатку 
ХХІ ст., інфармацыя пра падрыхтаваны да выдання на беларускай мове зборнік твораў 
украінскага паэтакласіка БагданаІгара Антоныча (сёлета — 100годдзе з дня яго 
нараджэння), вершы Міхася Баярына, Вальжыны Морт, Джэці, Анатоля Івашчанкі і 
Віктара Жыбуля ў перакладах Р. Лубкіўскага. Сярод матэрыялаў — і водгук Дмытра 
Паўлычкі на выдадзеную выдавецтвам «Мастацкая літаратура» кнігу Івана Франко 
«Народзе мой…: Творы». Несумненна, з гэтым водгукам цікава будзе пазнаёміцца і на
шым чытачам. Змяшчаем яго ў перакладзе на беларускую мову.

«невялікая памерам, але дасканалая падборам найвыдатнейшых твораў івана 
Франко кніжка «народзе мой…: Творы» ў перакладзе Вячаслава Рагойшы, вядома-
га беларускага прафесара і пісьменніка, што выйшла ў Мінску ў 2006 г., не толькі 
заслугоўвае агульнаўкраінскай удзячнасці, але і падказвае, як трэба пракладаць да-
рогу касмічнай велічыні Франковага імя да звычайнага, непадрыхтаванага чытача. 
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Тры паэтычныя творы («Пралог» да паэмы «Майсей», «калі б ведаў чары…», «Та-
варышам з турмы»), тры апавяданні («сойчына крыло», «Хама з сэрцам і Хама без 
сэрца», «Як русін тоўкся на тым свеце»), драма «Украдзенае шчасце», філасофска-
палітычны дыялог «Пры сконе веку» — такі лаканічны змест у загалоўках, але якая 
шматграннасць, якая бессмяротнасць Франковая! Мы, украінскія франказнаўцы і 
выдаўцы, знаходзімся пад уражаннем 50-томнага выдання твораў і. Франко, марым 
выдаць усю яго мастацкую і навуковую спадчыну — і гэта вельмі добра. але бела-
рускае выданне яго твораў — прыклад для нас, як паказаць акіян у кроплях, як па-
казаць у сузор’і бязмежнасць светабудовы.

Што да якасці перакладу, то давайце глянем, як гучыць па-беларуску «Пралог» 
да «Майсея». Возьмем радкі найцяжэйшыя для перакладу:

невже тобі на таблицях залізних
 Записано в сусідів бути гноєм,
 Тяглом у поїздах їх бистроїзних?

цяжкія для перакладу радкі, але Вячаслаў Рагойша пераадольвае цяжкасці пе-
растварэння арыгінала:

 няўжо тваёй гісторыі скрыжалі
 цяглом быць для суседзяў і пагноем —
 Такую долю нам наканавалі?

Захаваны найгалоўныя сэнсавыя апоры твора, даслоўна перададзены прыкметы 
паняволенага народу, які — цягло і пагной для суседзяў. не думаю, што страта «бис-
тоїзних поїздів» у гэтым тэксце з’яўляецца недахопам перакладу, бо самому аўтару 
неалагізм «бистроїзний» быў патрэбны для рыфмы, хоць, зразумела, унікальнай 
рыфмы.

а пераклады апавяданняў, драмы «Украдзенае шчасце» ды дыялогу «на ско-
не веку» робяць такое ўражанне, быццам бы гэтыя рэчы былі напісаны на белару-
скай мове. Чытаеш і забываеш, што гэта пераклад. свежасць Франковага мыслен-
ня, мастацкага пісьма адчуваеш нанова, перажываеш зноўку ўсё прачытанае, нібы 
ўпершыню дакранаешся да нейкай дарагой, спаконвечнай мовы тваёй душы.

Мне здаецца, што апавяданні і. Франко беларускі перакладчык не проста любіць, 
а закаханы ў іх. Ён перадае найменшыя дэталі і нюансы арыгінала з такім май-
стэрствам, што мне хацелася перачытваць двойчы і тройчы тыя пераклады, каб 
зачароўвацца Франковым ладам пісьма, адчутым у чужамоўнай інтэрпрэтацыі.

Вячаслаў Рагойша напісаў пасляслоўе да зборніка сваіх перакладаў «народзе мой…: 
Творы» пад назваю «З Франковае крыніцы». Ён разгледзеў спадчыну і. Франко, прыс-
вечаную тэорыі і практыцы перакладу мастацкіх твораў. Дакладна прааналізаваў ар-
тыкул і. Франко «каменяры. Украінскі тэкст і польскі пераклад…» і прыйшоў да 
высновы, што аўтар «накрэсліў агульныя контуры параўнальнай паэтыкі, якая па-
чынае складвацца ў навуковую сістэму толькі ў наш час, становячыся надзейным 
фундаментам крытыкі перакладу». Пасляслоўе Вячаслава Рагойшы да разглядае-
май кніжкі паказвае, што ён у сваёй працы карыстаўся парадамі самога і. Франко, 
прытрымліваўся іх, скажам так, з вялікім поспехам.

Зразумела, кніжка твораў і. Франко, якія належаць да найглыбшых і найсу-
часных, патрабавала прадмовы, каб адкрыць чытачу постаць аўтара, ахарактары-
заваць яго гістарычную місію ў працэсе развіцця ўкраінскай літаратуры, надан-
ня ёй еўрапейскага гучання і пераможнай нацыянальна-вызваленчай духоўнасці. 
Менавіта такую прадмову напісала Таццяна кабржыцкая, украінка, грамадзянка 
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беларусі, кандыдат філалагічных навук, жонка Вячаслава Рагойшы. несумненна, 
яе прадмова «Мне змагацца — значыць жыць» — прыклад таго, як пісаць коратка і 
змястоўна. не абмінуць нічога найістотнага з жыццяпісу і творчасці і. Франко і ўсё 
падаць ў стройным выкладзе, дзе эмацыйны настрой згарманізаваны з грунтоўнымі 
ведамі. Добра і тое, што дачка выдатнага львоўскага спевака Вячаслава кабржыц-
кага знайшла месца ў гэтым лаканічным тэксце для таго, каб згадаць свайго баць-
ку, які на львоўскай опернай сцэне выконваў партыю Міколы ў оперы юрыя Мей-
туса «Украдзенае шчасце».

Таццяна кабржыцкая ў прадмове да першага, па сутнасці, грунтоўнага выдан-
ня твораў і. Франко на беларускай мове прыводзіць найбольш значныя факты з 
папярэдніх выданняў. Мы даведваемся, што творы і. Франко выходзілі асобнымі, 
але невялічкімі кніжкамі ў беларусі ў 1927, 1954, 1956, 1958-м гадах… былі выдад-
зены апавяданні, п’еса «будка № 27», творы для дзяцей «калі звяры яшчэ ўмелі га-
варыць». Дазнаемся таксама, што творы і. Франко ў новых перакладах Вячаслава 
Рагойшы ды ў новых пераўвасабленнях групы перакладчыкаў павінны з’явіцца ў 
прэстыжнай беларускамоўнай кніжнай серыі «скарбы сусветнай літаратуры».

Выйшаў зборнік твораў і. Франко ў Мінску дзякуючы Міністэрству інфармацыі 
Рэспублікі беларусь, якое прафінансавала выданне. а Таццяна кабржыцкая і Вяча-
слаў Рагойша ўклалі ў яго сваю працу, свае веды, сваю душу. Працу цяжкую, веды 
шырокія, подзіву вартую любоў да Майсея Украіны — івана Франко. 

З Франковае крыніцы 
Перакладазнаўчыя дыскусіі і ў нас, і за мяжой у апошні час сталі пастаяннымі, 

нават моднымі. Шмат цікавага і карыснага выказваецца ў такіх дыскусіях. аднак 
дыскусійныя жорны, разам з рацыянальным зернем, надта ўжо часта мелюць і звы-
чайны пясок. кідаецца ў вочы адзін істотны недахоп нашых дыскусій пра пераклад, у 
тым ліку — і пра беларуска-ўкраінскі паэтычны пераклад: ігнараванне вопыту вялікіх 
папярэднікаў. Гэта адносіцца і да перакладчыцкага, а таксама перакладазнаўчага 
вопыту івана Франко. У той жа час многія пытанні пра сутнасць, функцыі, мэты 
мастацкага перакладу знайшлі ў яго глыбокае і арыгінальнае рашэнне. іван Фран-
ко, як сапраўдны геній, на многія дзесяцігоддзі апярэдзіў нас, перакладчыкаў і 
перакладазнаўцаў. нам трэба ўзнімацца да Франко. Трэба больш актыўна асэнсоўваць 
яго вопыт.

Жыццяздольнасць, навуковая грунтоўнасць і актуальнасць Франковай пера-
кладчыцкай канцэпцыі пацвярджаецца практыкай сучаснага, у тым ліку беларуска-
ўкраінскага і ўкраінска-беларускага, перакладу. спынімся на некаторых яе моман-
тах, якія датычаць як практыкі, так і тэорыі мастацкага перакладу.

У сістэме поглядаў I. Франко на мастацкі пераклад, увасобленых і ў яго ўласнай 
перакладчыцкай дзейнасці, можна выдзеліць кампаненты, што характарызуюць: 
1) знешнія; 2) унутраныя ўмовы перакладу; 3) саму мэту перакладу. Пад знешнімі 
ўмовамі перакладу мы разумеем усе аб’ектыўныя фактары (этнічныя, гістарычныя, 
сацыяльна-палітычныя, культурныя, моўныя і інш.), якія непасрэдна не звязаны з 
мастацкім перакладам, але так ці інакш уплываюць на яго колькасныя і якасныя 
паказчыкі. Унутраныя ўмовы перакладу — гэта сума пазатэкставых аб’ектыўных і 
суб’ектыўных фактараў, якія ўжо непасрэдна звязаны з працэсам перакладу і прадвы-
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значаюць яго вынікі. сюды ўваходзяць: наяўнасць таленавітых і высокакваліфікаваных 
перакладчыцкіх кадраў, багацце нацыянальных перакладчыцкіх традыцый, ступень 
распрацаванасці тэарэтычных пытанняў перакладу, панаванне пэўнага пераклад-
чыцкага стылю (стыляў), аператыўнасць і баявітасць крытыкі перакладу... Мэта пе-
ракладу — гэта пэўная задача (ці задачы), якую ставіць перад сабою перакладчык, 
узнаўляючы сродкамі роднае мовы іншамоўны арыгінал. іншымі словамі — гэта 
канкрэтнае выкарыстанне тых ці іншых функцый перакладу. 

Да вызначэння знешніх, унутраных умоў і мэты перакладу перакладазнаўства 
падышло нядаўна. літаральна ў апошнія гады дзесяцігоддзі ХХ ст. пачалася і 
распрацоўка прапанаванай славацкім літаратуразнаўцам Д. Дзюрышыным канцэпцыі 
асобных форм міжлітаратурных супольнасцей. аднак, як можна бачыць з пераклад-
чыцкай практыкі і тэарэтычных выказванняў I. Франко, ён выразна ўсвядомліваў і 
наяўнасць у міжлітаратурным працэсе асобных форм міжлітаратурных супольнас-
цей, і неабходнасць уліку знешніх і ўнутраных умоў перакладу. У гэтым сэнсе важ-
ныя і могуць быць выкарыстаны яго шматлікія развагі пра месца і ролю ўкраінскай 
літаратуры ў такіх дзяржаўна-палітычных аб’яднаннях, як Расійская імперыя — з 
аднаго боку (калі мець на ўвазе ўсходнеўкраінскую літаратуру канца XIX — пачат-
ку XX стст.), і аўстра-Венгрыя — з другога боку (маецца на ўвазе заходнеўкраінская 
літаратура). У артыкуле «адам Міцкевіч ва ўкраінскай літаратуры» I. Франко звяртае 
ўвагу на парадаксальную сітуацыю: параўнальна невялікая колькасць перакладаў з 
Міцкевіча ва ўкраінскай літаратуры XIX ст. і — нягледзячы на гэта! — уплыў, «не-
пасрэдны і працяглы», вялікага польскага паэта на ўкраінскую культуру. нешта па-
добнае знаходзім мы і ў беларуска-ўкраінскіх літаратурных узаемаадносінах XIX — 
пачатку XX стст., у прыватнасці, у непасрэдным, без пасрэдніцтва перакладу, уплыве 
Тараса Шаўчэнкі на маладую тады беларускую літаратуру.

У пэўнай ступені парадаксальнасць сітуацыі, падмечаная I. Франко, відаць і ў 
сённяшніх нашых літаратурных узаемасувязях, калі шырыня і моц літаратурных 
узаемаўплываў не знаходзіцца ў прамой залежнасці ад наяўнасці (ці адсутнасці) 
перакладаў тых ці іншых твораў... У сістэме ўсходнеславянскай агульнасці беларуска-
ўкраінскія літаратурныя ўзаемасувязі маюць свае асаблівасці: па-першае, яны 
ажыццяўляюцца і без дапамогі нацыянальнага перакладу — непасрэдна ці праз рускі 
пераклад-пасрэднік; па-другое, перакладчыкі арыентуюцца (ці, прынамсі, павінны 
арыентавацца) на нацыянальна-рускі пераклад; па-трэцяе, у нас адсутнічае так зва-
ны падрадкоўны пераклад, у той час як асобныя пісьменнікі ці нават цалкам на-
цыянальныя літаратуры прадстаўлены на рускай мове менавіта ў такім перакладзе.

Што датычыцца ўнутраных умоў сучаснага беларуска-ўкраінскага перакладу, то 
тут актуальныя ўказанні I. Франко на спецыфіку і асаблівую складанасць перакладу 
з блізкароднасных моў, на магчымасць публікацыі перакладных твораў, на наяўнасць 
перакладчыцкіх кадраў, таленавітых і эрудзіраваных.

сучасны беларуска-ўкраінскі пераклад улічвае ў той ці іншай ступені і некаторыя 
іншыя традыцыі Франко-перакладчыка. беларускія і ўкраінскія перакладчыкі ста-
яць на пазіцыях рэалістычнага (паўнацэннага) перакладу, які дакладна ўзнаўляе як 
змест, так і форму арыгінала; як і ў і. Франко, не знаходзяць падтрымкі пераклад-
чыцкае сваволле, злоўжыванне спецыфічнай лексікай, скажэнне сэнсу арыгінала 
дзеля захавання рыфмы ці нейкіх іншых кампанентаў паэтыкі першакрыніцы.

сёння, з перспектывы, асабліва яскрава відаць глыбіня і арыгіналь-насць тэарэ-
тычных разваг I. Франко, што ўвасобіліся ў артыкуле «каменяры. Украінскі тэкст 
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і польскі пераклад. Тое-сёе пра мастацтва перакладу». Па сутнасці, яшчэ ў 1911 г. 
аўтар артыкула накрэсліў агульныя контуры параўнальнай паэтыкі, якая пачынае 
складвацца ў навуковую сістэму толькі ў наш час, становячыся надзейным фун-
даментам крытыкі перакладу. Да гэтага часу пры аналізе паэтычных перакладаў 
крытыкі жангліруюць бясплотным наняццем «дух арыгінала», які, маўляў, і павінен 
узнаўляць перакладчык, або, у лепшым выпадку, ужываюць залішне агульнае па-
няцце «форма» ці надта абстрактнае — «семантыка-стылістычная структура». ад-
нак наколькі больш плённым быў разгляд I. Франко паэтыкі арыгінала і перакла-
ду, іх скрупулёзнае, удумлівае супастаўленне!

Што ж, услед за I. Франко, мы разумеем пад паэтыкай? не толькі і не про-
ста «сістэму выяўленчых сродкаў пісьменніка ці літаратуры», як вызначаюць яе 
с. Пінчук і Я. Рагушэўскі ў «словнику літературознавчих тэрмінів івана Франка» 
(кіеў, 1966. с. 181). Паэтыка — гэта сістэма структурных асаблівасцей мастацкага 
твора ў яе змястоўнай, сэнсавыяўленчай сутнасці. Гэта — матэрыялізацыя жыццёва-
га зместу ў пэўнай мастацкай форме, г. зн. змястоўная форма. У розных кампанен-
тах паэтыкі верша ўвасабляецца змест твора (ідэі, з’явы рэчаіснасці, псіхалагічны 
воблік паэта ці яго лірычнага героя), а таксама асаблівасці стылю пісьменніка, на-
цыянальнай літаратуры, культуры і мовы. I калі пераклад разумеюць як «адлюстра-
ванне мастацкай рэчаіснасці арыгінала» (Г. Гачачыладзе), то найбольш відавочнай 
такой рэчаіснасцю з’яўляецца яго паэтыка.

У артыкуле «каменяры...» I. Франко наглядна прадэманстраваў такое разуменне 
сутнасці паэтыкі твора. Паступова, страфа за страфой, супаставіў ён паэтыку пера-
кладу з паэтыкай арыгінала, даўшы нам навочны ўрок перакладазнаўчага аналізу. 
У гэтай методыцы надзвычай важныя для нас многія аспекты: і ўлік паэтычнасці, 
так званага «паэтычнага рэчыва», твора паэзіі як самага рэальнага і галоўнейшага 
яго эстэтычнага кампанента; і суадносіны ў працэсе аналізу агульнага і прыват-
нага, цэлага і часткі; і ўказанне на прымат зместу ў дыялектычным адзінстве зме-
сту і формы; і патрабаванне адэкватнасці ўзнаўлення ўсіх асноўных структурных 
кампанентаў арыгінала: паэтычнай лексікі, тропікі, метрыкі, фонікі, паэтычнага 
сінтаксісу, строфікі, жанру.

Пры гэтым I. Франко не толькі не забыўся пра ўнутраныя і знешнія ўмовы пе-
ракладу, але нават паставіў разгляд іх на першае месца. У прыватнасці, ён спыня-
ецца на акцэнталагічных адрозненнях паміж украінскай і польскай мовамі, што 
аб’ектыўна прывяло да замены мужчынскіх рыфмаў арыгінала на жаночыя ў пера-
кладзе, украінскай сілаба-тонікі — на польскую сілабіку (знешнія ўмовы); харак-
тарызуе ён перакладчыка «каменяроў» с. Твэрдахліба — яго таленавітасць, эруды-
цыю, веданне рэчаіснасці, валоданне польскай мовай, наяўнасць эстэтычнага густу 
(унутраныя ўмовы)...

I. Франко выкарыстаў і статыстычны метад — падлічыў і супаставіў колькасць лек-
сем, словаформаў, вершаваных радкоў у арыгінале і ў польскім перакладзе. Мы і сён-
ня асцерагаемся шырока ўжываць гэты метад, баючыся абвінавачвання ў фармалізме. 
але ж, як дасціпна заўважыў ю. Тынянаў, «называть писателя, заботящегося о фор-
ме, непременно формалистом, это все равно что называть писателя, заботящегося о 
содержании,— содержанкой». словы гэтыя цалкам стасуюцца і да перакладазнаўца, 
які турбуецца пра адэкватнасць узнаўлення формы арыгінала.

Здаецца, дарэчы тут будзе зрабіць адну тэксталагічную заўвагу. Чамусьці ні 
тэкстолагі-франказнаўцы, ні ўкраінскія літаратуразнаўцы, якія займаліся вывучэннем 



спадчыны Франко-перакладазнаўца (а. Дамброўскі, Р. Зарыўчак і інш.) не звярнулі 
ўвагі на наступны алагізм у артыкуле «каменяры...». Ва ўсіх публікацыях, уключа-
ючы пяцідзесяцітомны Збор твораў, друкуецца: «В оригіналі всіх слів ужито 388, а 
в перекладі 426, т. е. о 27 слів більше. Різниця, як бачимо, досить велика, бо пере-
ходить об’єм одной строфи, що мае пересічно 35 слів» (Франко I. Зібрання творів 
у п’ятидесяти томах. Т. 39. с. 19). але ж 27 не «переходіць» ліку 35! Зрэшты, калі ад 
426 адняць 388, то атрымаецца не 27, як у артыкуле, а 38. Відавочна, тут мы маем 
справу з друкарскай памылкай, што паўтараецца з выдання ў выданне. Як, магчы-
ма, і ў зыходных лічбах: па маіх падліках, у арыгінале не 388 слоў, а 394, у пераклад-
зе не 426 слоў, а 435. Магчымы і іншыя ўдакладненні ў лічбавай частцы артыкула 
I. Франко, якога, верагодна, падвялі тыя, хто артыкул друкаваў.

Украінскім тэкстолагам тут ёсць над чым падумаць.
Франкоўскую методыку перакладазнаўчага аналізу, як і шэраг яго іншых ідэй, 

яшчэ патрэбна ўвасобіць у жыццё. беларуска-ўкраінскі паэтычны ўзаемапераклад, 
тэорыя гэтага перакладу развіваюцца і будуць, несумненна, развівацца ў рэчышчы 
бессмяротных традыцый вялікага каменяра.
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МАКСІМ РЫЛЬСКІ 
(1895—1964)

Яшчэ пры сваім жыцці Максім Рыльскі заслужыў высокую годнасць народнага 
паэта, класіка ўкраінскай і ўсёй савецкай літаратуры. Праўда, у вочы, тым больш у 
друку, так яго, бадай, ніхто не называў. не было ва Украіне, у адрозненне ад беларусі 
і некаторых іншых рэспублік, афіцыйнага ганаровага звання «народны пісьменнік». 
апрача таго, сам Рыльскі не любіў залішне гучных эпітэтаў, накшталт вялікі, буйны, 
народны, класічны... Тыя ж званні і ўзнагароды, якімі адзначылі яго літаратурную і 
навуковую, грамадскую дзейнасць (лаўрэат ленінскай прэміі, Дзяржаўных прэмій 
сссР і УссР, сапраўдны член акадэмій навук сссР і УссР, дэпутат Вярхоўнага 
савета сссР, кавалер трох ордэнаў леніна, ордэнаў Працоўнага Чырвонага сцяга 
і Чырвонай Зоркі і інш.), былі рэальнай ацэнкай яго канкрэтных заслуг, яго ўкладу 
ў развіццё роднага пісьменства, у развіццё ўсёй тагачаснай савецкай культуры.

Тым не менш сёння — а з гадамі, думаю, гэта будзе ўсведамляцца ўсё выразней — 
мы з поўным правам у адносінах да Максіма Рыльскага ўжываем найменні «народ-
ны», «класік літаратуры». бо ўсё тое, што рабіў і што здзейсніў Максім Тадэевіч, уз-
няло мастацкую, культурную самасвядомасць украінскага народа на новую ступень, 
адчувальна ўзбагаціла інтэлектуальную ўласнасць украінскай нацыі.

народнасць творчасці Рыльскага прадвызначаецца шэрагам момантаў, на галоўныя 
з якіх звярнуў увагу Пімен Панчанка. Украінскі пясняр «быў непераўзыдзены мастак, 
чараўнік украінскага слова. Яркая вобразнасць, гнуткі верш, народная інтанацыя, тонкі 
гумар! I разам з гэтым высокае грамадзянскае гучанне вершаў, братэрскія пачуцці да 
іншых народаў, уменне бачыць радаснае і прыгожае ў нашым савецкім жыцці, у жыцці 
братніх народаў. I ўсюды — праўда жыцця, праўда пачуццяў, філасофская глыбіня. 
I ўсюды — выразны гуманістычны ідэал чалавека і ўсяго грамадства». 

больш за паўстагоддзя доўжыўся творчы шлях Максіма Рыльскага. Пачаўся ён 
яшчэ ў дарэвалюцыйны час (першая кніга «на белых астравах» з’явілася ў 1910 г., 
калі аўтару было ўсяго 15 гадоў), скончыўся ў 1964 г. У васьмідзесяці прыжыццё-
вых кнігах змяшчаецца творчы даробак Рыльскага. Пры жыцці пісьменніка выйшаў 
дзесяцітомнік яго твораў. Пасля ягонай смерці з’явілася ў свет новае, 20-томнае вы-
данне збору яго твораў. 

несумненна, найперш Максім Рыльскі — паэт. Здаецца, няма ў паэзіі таго жан-
ру ці жанравай разнавіднасці, таго віду верша, які б не саслужыў песняру сваёй 
добрай службы ў выяўленні дум і пачуццяў яго сучаснікаў, у сцвярджэнні ідэалаў 
справядлівасці, дабрыні, чалавечнасці. Тут і песня («на белую грэчку ўпалі росы»), 
і медытацыя («Мы збіраем з сынам...»), і ода («Мая бацькаўшчына»), і інвектыва 
(«народам свету»). Максім Рыльскі — аўтар паўтара дзесятка паэм, сярод якіх дзве 
вялікія рэчы — «Марына» і «Вандроўка ў маладосць». Ёсць у яго нямала цэльных 
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вершаваных цыклаў і ліра-эпічных эцюдаў («ленінградскія нарысы», «кіеўскія ак-
тавы», «над Дняпром», «на братняй зямлі» і інш.). Вядома асаблівая цяга Рыльска-
га да класічных строф, да санета, актавы, секстэта, у якіх ён умеў быць цалкам су-
часным. Пасля смерці паэта выйшаў вялікі том яго санетаў, што склалі асобны этап 
ва ўкраінскім дый ва ўсім савецкім санетапісанні.

нельга не захапляцца тонкім лірызмам паэта, яго мудрым поглядам на свет, 
выяўленым хаця б у гэтай лірычнай мініяцюры:

 ластівки літають, бо літається.
 I Ганнуся любить, бо пора...
 Хвилею зеленою здіймається
 навесні батиєва гора.
 Гнуться клени ніжними колінами, 
 Чорну хмару сріблять голуби...

Ще от день — і все ми, все покинемо
 Для блакитнокрилої плавби.
 Хай собі кружляє, обертається, 
 Хоч круг лампочки, земля стара! 
 ластівки літають, бо літається, 
 і Ганнуся плаче, бо пора...

Разам з тым верш Рыльскага пры неабходнасці мог перадаць магутны публі-
цыстычны напал, стаць арганна-гучным, высокапатэтычным, трыбунным — як у 
«слове пра родную маці», напісаным у першыя месяцы вайны:

 Хто може выпити Дніпро,
 Хто властен виплескати море,
 Хто наше злото-серебро
 Плугами кривди переоре,
 Хто серця чистого добро
 Злобою чорною поборе?
 настане день, настане час —
 I розіллється знов медамі
 Земля, що освятив Тарас
 своїми муками-дилами,
 Земля, що окрилив Тарас
 Громовозвукими словами.

У юнацтве Максім Рыльскі звярнуўся яшчэ да аднаго роду літаратуры — да ма-
стацкай прозы, публіцыстыкі. Ён аўтар шэрага навел, празаічных эцюдаў. аднак 
найбольшую славу яму прынеслі не гэтыя творы, а многія цікава, жыва напісаныя 
востра актуальныя публіцыстычныя артыкулы, асобныя з якіх склалі ўнікальную 
кнігу «Вячэрнія размовы». У пачатку 1960-х гг. чытачы «Вечірнього київа» рэгуляр-
на, раз у тыдзень, звычайна ў суботу, з захапленнем чыталі развагі «вялікага жыцця-
люба» пра розныя пытанні грамадскага жыцця, мастацтва, педагогікі. Даверлівая, 
шчырая размова з чытачом пры неабходнасці набывала публіцыстычную завостра-
насць, палемічную скіраванасць, дыскусійны характар.

аднак не толькі ў канцы жыцця — па сутнасці, усё жыццё Рыльскі быў таленавітым 
публіцыстам, якому ўласцівыя разнастайнасць тэматыкі і праблематыкі, прын-
цыповасць, смелая пастаноўка грамадска-палітычных і эстэтычных праблем. 
Глыбокі след пакінуў Рыльскі ў шэрагу гуманітарных навук — у літаратуразнаўстве, 
перакладазнаўстве, мастацтвазнаўстве, мовазнаўстве, фалькларыстыцы. Таленавіты 
арганізатар навукі (з 1942 г. і да канца жыцця ён кіраваў інстытутам мастацтвазнаўства, 
фальклору і этнаграфіі ан УссР). Рыльскі не абмяжоўваўся практычным удзе-
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лам у розных навуковых мерапрыемствах, навуковых выданнях (напрыклад, як 
рэдактар). Ён унёс значны ўклад у распрацоўку тэарэтычных праблем эстэтыкі, 
літаратуразнаўства, мовазнаўства. Толькі на шаўчэнкаўскую тэму ім апублікавана 
больш за семдзясят прац. Ён з’яўляецца аўтарам шэрагу артыкулаў і манаграфіі пра 
адама Міцкевіча. Яго працы толькі пра мастацкі пераклад склалі асобны том. Пры-
чым абсалютная большасць гэтых прац, думкі, выказаныя ў іх, нічуць не ўстарэлі, 
знаходзяцца ў актыве сённяшняй навукі пра літаратуру.

а хіба можна абысці ўвагай перакладчыцкую дзейнасць Рыльскага?! Дзейнасць, 
якой ён займаўся практычна ўсё жыццё, якая склала адну з яскравейшых старонак у 
гісторыі ўсяго савецкага перакладу. сярод дзесяткаў, соцень перакладаў вяршынямі 
ўзвышаюцца кангеніяльныя перастварэнні «Пана Тадэвуша» адама Міцкевіча, 
«Яўгенія анегіна» аляксандра Пушкіна, «арлеанскай дзевы» Вальтэра і «слова пра 
паход ігаравы».

каб уявіць сабе тую глыбокую баразну, якую на ніве не толькі паэзіі, але і ўсёй 
украінскай культуры праклаў Рыльскі, варта нагадаць, што ў дваццацітомніку паэта-
акадэміка сем тамоў адводзіцца вершаваным перакладам, пяць — даследаванням і 
эсэ па літаратуразнаўству, фалькларыстыцы, мастацтвазнаўству і мовазнаўству, два — 
найбольш значнаму з публіцыстыкі. нават ва ўкраінскай культуры, не абдзеленай 
сваімі тытанамі творчай працы, Рыльскі займае сваё асобае мееца. Ён — адзін з гэ-
тых тытанаў, тытанаў духу і працы.

Вядома, талент пісьменніку даецца, як кажуць, з малаком маці, ад нараджэння. 
аднак распараджаецца гэтым талентам ён сам. Максім Рыльскі, апрача ўсяго, паказ-
вае сабой прыклад, як трэба ўмела, разумна, беражліва абыходзіцца са сваім тален-
там, які, па сутнасці, не толькі твой, але агульнанацыянальны набытак. Пісьменнік 
пражыў доўгае, паўнакроўнае жыцце, якое ўсім сваім сэнсам, усёй сваёй логікай за-
сцерагае: з талентам, дадзеным табе прыродай, нельга абыходзіцца абы-як, нельга 
яго растрачваць на дробязі, нельга рознымі неабдуманымі паводзінамі, учынкамі 
паскараць фізічнае разбурэнне таленту. Пры ўсім тым Рыльскі не быў вегетарыян-
цам ні ў прамым, ні ў пераносным сэнсе. ен любіў жыццё, не пазбягаў асобных яго 
эпікурэйскіх радасцей, меў сваё пазалітаратурнае хобі — рыбалоўства, паляванне...

Творчы вопыт Рыльскага гаворыць і яшчэ пра адно: здольнасці, талент — не не-
шта нязменнае, застылае, раз назаўсёды дадзенае. нястомнай працай, вучобай талент 
трэба шліфаваць, «граніць» — так, як мы шліфуем і гранім алмаз, калі хочам, каб ён 
заззяў ва ўсёй сваёй красе. склалася так, што Рыльскі не скончыў вышэйшай наву-
чальнай установы, пасля гімназіі пачаў вучыцца на медыцынскім факультэце, потым 
перайшоў на гісторыка-філалагічны факультэт так званага народнага ўніверсітэта, 
які праз некалькі месяцаў у сувязі з падзеямі грамадзянскай вайны 1919 г. быў за-
крыты. нягледзячы на гэта, шляхам самаадукацыі Рыльскі дасягнуў энцыклапе-
дычных ведаў, стаў, накшталт Максіма Горкага, сапраўдным вучоным-акадэмікам, і 
не толькі правадзейным членам акадэміі навук УссР, але і ўсесаюзнай — першым 
акадэмікам ан сссР сярод украінскіх гуманітарыяў. акадэмік Рыльскі выступаў 
у якасці апанента на шматлікіх абаронах кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый. 
У прыватнасці, ён быў першым апанентам на абароне ў беларускім дзяржаўным 
універсітэце доктарскай дысертацыі Паўла ахрыменкі пра беларуска-ўкраінскія 
фальклорна-літаратурныя ўзаемасувязі. асобныя з дысертацыйных водгукаў Рыль-
скага цяпер здабываюцца з архіўных сховішчаў, становяцца даступнымі шырокаму 
чытачу. Яны ўражваюць арыгінальнасцю і глыбінёй тэарэтычнага мыслення вучо-
нага, яго навуковай прадбачлівасцю, бляскам стылю.



Талент, такім чынам, неаддзелены ад асобы мастака, яго грамадзян-скай пазіцыі, 
месца, якое ён займае ў жыцці. а Рыльскі заўсёды, ва ўсе часы быў з народам, хоць, 
здаралася, яго папракалі ў адрыве ад народа, вешалі ярлык «неакласіка». аднак, як 
слушна заўважыў леанід навічэнка, «безадказныя, груба памылковыя прыгаворы сталі 
сумным кур’ёзам для тых, хто час ад часу заглядае ў старыя выданні, а «неакласік», 
што стаў класікам без якіхнебудзь прэфіксаў ці прылепак, вырас у сваёй паэзіі — у 
жыцці таксама — у вялікага грамадзяніна, які на поўную моц свайго таленту ўмее га
варыць і сцвярджальнае «так», і рашучае, адмоўнае «не».

Гэта, зрэшты, пацвердзілася ў дні Вялікай айчыннай вайны. Як і ўсе савецкія 
пісьменнікі, Рыльскі — пясняр дабрыні і любові — у грозны для Радзімы час ста-
новіцца песняром гневу, барацьбы і помсты. У дні вайны ён працаваў ледзь не ва 
ўсіх жанрах: пісаў «баявыя маршы і песні, велічныя оды свайму народу і псіхалагічную 
лірыку, вершы прамога і знішчальнага публіцыстычнага ўдару (сталёвацвёрдае «Я — 
сын Краіны Рад»), і цёплыя пасланні байцам на фронт, гістарычныя фрэскі, і часовыя 
водгукі на падзеі дня, піеаў прысвечаную 25годдзю Савецкай Украіны паэму «Смага», 
і капітальную мемуарную паэму «Вандроўка ў маладосць, сагрэтую тым жа жарам 
любові да роднай зямлі і яе людзей» (л. навічэнка).

Для Рыльскага — чалавека і паэта — была характэрна яшчэ адна якасць. Ён, 
кажучы словамі Паўла Тычыны, валодаў «аркодужним перевисанням до народів», 
у тым ліку — і да беларускага народа. Максім Рыльскі добра ведаў і любіў бела-
русь, беларускі народ, яго культуру і літаратуру, сябраваў з асобнымі беларускімі 
пісьменнікамі, найперш з Янкам купалам і Якубам коласам. Пачынаючы з 1936 г., 
калі ён упершыню прыехаў у Мінск на Трэці пленум праўлення сП сссР (дарэчы, 
выступіў на ім з вельмі цікавым дакладам «За арганічную форму верша»), Рыльскі 
неаднаразова бываў у беларусі. бывалі і беларускія літаратары ў гасцінным кіеўскім 
доме Рыльскага.

асабістыя кантакты прывялі да творчых сувязей. Знаёмства з «сінявокай сястрой 
Украіны» прадвызначыла з’яўленне шматлікіх вершаў Рыльскага на беларускую тэ-
матыку, яго артыкулаў пра беларускую літаратуру, творчасць асобных пісьменнікаў, 
пасадзейнічала таму, што Рыльскі далучыўся да беларускай паэзіі як перакладчык. 
Прычым далучэнне да беларускай культуры Рыльскі ўспрымаў як дабратворны пра-
цэс, карысны і для яго ўласнай творчасці. «Я асабіста, як чытач,— пісаў Рыльскі ў 
адным з артыкулаў,— не ўяўляю сябе без кніжак Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма 
Багдановіча, Змітрака Бядулі, Кузьмы Чорнага, Міхася Лынькова, Эдуарда Самуйлёнка, 
Петруся Броўкі, Пятра Глебкі, Максіма Танка, Аркадзя Куляшова, Пімена Панчанкі, 
Кандрата Крапівы, Янкі Брыля. Як паэт, я часам лаўлю сябе на тым, што іменна так 
я напісаў уласна дзякуючы чытанню маіх беларускіх сяброў. Думаю, што гэта могуць 
сказаць і іншыя мае таварышы».

Паэтычная «беларусіяна» Рыльскага складаецца з васемнаццаці вершавых твораў, 
сярод якіх чатыры вершы прысвечаны Янку купалу, два — Якубу коласу. У кнігу 
«Далёкія небасхілы», за якую (а таксама за кнігу «Ружы і вінаград») Рыльскі атрымаў 
званне лаўрэата ленінскай прэміі, увайшоў у беларускі цыкл «на братняй зямлі». 
цыкл гэты складаецца з верша-прысвячэння і адзінаццаці санетаў, што з’яўляюцца 
акрасай паэтавага санетарыя. Варта пазнаёміцца хаця б з гэтым цыклам, каб уба-
чыць усю глыбіню любові да беларусі, якую адчуваў Рыльскі.

Тытан духу і працы, сапраўды народны пісьменнік, Максім Рыльскі назаўсёды 
застаўся ў памяці ўдзячных беларусаў.
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УЛАДЗІМІР САСЮРА 
(1898—1965)

Даўно і арганічна да назвы беларусі далучыўся эпітэт «сінявокая». сінявокая бела-
русь, сінявокая сястра Украіны — гэтыя вобразныя вызначэнні сталі своеасаблівым вер-
бальным «брэндам» нашай дзяржавы. цікава, што радкі «білорусь, ти моя белорусь — 
синьоока сестра України» у іх украінскім гучанні яшчэ ў 1929 г. былі выкарыстаны 
беларускім пісьменнікам Міхасём Зарэцкім як эпіграф да артыкула «У сэрцы савец-
кай Украіны». і што асабліва цікава: подпіс пад эпіграфам — «Украінска-беларуская 
народная прыказка»! Радкі, як кажуць, пайшлі ў народ, фалькларызаваліся. аўтарам 
жа гэтага выслоўя і гэтага «брэнда» з’яўляецца выдатны ўкраінскі паэт Уладзімір са-
сюра, шчыры сябар беларусі, які неаднойчы, пачынаючы з 1920-х гг., бываў у нашай 
рэспубліцы, уславіў і яе, і ўкраінска-беларускую дружбу ў шматлікіх вершах («стаю і 
мару і дзіўлюся...», «беларускай грамадзе», «У Мінску мы», «беларускім дзецям» і інш.), 
перакладаў на ўкраінскую мову творы Янкі купалы («старыя акопы», «Генацвале», 
«а мы сабе сеем і сеем»), Якуба коласа («кіньце смутак!», «Водгук», «Усцінскі гарбок»), 
П. броўкі («Помнік», «народнае дзякуй»), М. лужаніна («Танкіст»), В. Таўлая («Ранак 
Перамогі») і інш. Усё гэта вымагае добрым словам згадаць гэтага таленавітага сына 
Данеччыны, для якога вершатворчасць была сэнсам існавання на зямлі, а лірыка — 
найбольш адэкватнай формай выяўлення творчай натуры. 

сапраўды, варта толькі падзівіцца, як за такое адносна кароткае і складанае жыц-
цё можна было столькі напісаць — каля 60 (!) паэтычных зборнікаў, у тым ліку два 
вершаваныя раманы («Тарас Трасіла», «Чыгунка»), дзесяткі паэм («Чырвоная зіма», 
«ДПУ», «Мазепа», «Махно» і інш.), а таксама аўтабіяграфічны раман-эсэ «Трэцяя 
Рота» (так называлася шахцёрская вёска, у якой вырас будучы паэт) і інш. сёе-тое 
перакладзена і на беларускую мову: паэма «ДПУ» (Мінск, 1930), вершаваны зборнік 
«Выбранае» (Мінск, 1960). аднак гэта, зразумела, — толькі часцінка з творчай спад-
чыны У. сасюры, якая не змясцілася і ў 10-ці вялікіх тамах, выдадзеных у кіеве пас-
ля смерці паэта ў 1970—1972 гг. Што да жыццёвых складанасцей, то трэба сказаць: 
яго двойчы прыгаворвалі да смерці ў часы грамадзянскай вайны (дзянікінцы і чыр-
вонаармейцы), у злавесныя 19З0-я гг. толькі псіхіятрычны шпіталь выратаваў яго ад 
рэпрэсій, толькі смерць сталіна выбавіла яго ад арышту за верш «любіце Украіну», 
напісаны ў перадапошні год Вялікай айчыннай вайны, а пасля вайны, у 1951 г., — 
услед за артыкулам у «Правде» — аб’яўлены антысавецкім і нацыяналістычным. Ры-
кашэтам у свой час нават Максіму Танку добра дасталося «на арэхі» як перакладчы-
ку верша на беларускую мову. і ўсё гэта, па сутнасці, за тое, што У. сасюра ў сваёй 
творчасці хацеў арганічна спалучыць ідэалы нацыянальнага ўкраінскага адраджэння 
з іэаламі камуністычнымі, у якія ён шчыра і да канца верыў. Як і тыя некалькі сот 
украінскіх і беларускіх літаратараў, сяброў і паплечнікаў яго, што заплацілі сваімі 
жыццямі за тую святую і наіўную веру...
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Пасля ХХ з’езда кПсс У. сасюра многае зразумеў. У 1960 г. ён закончыў паэму 
«Расстралянае бяссмерце», пачатую яшчэ ў даваенны час. аднак у друку свой твор 
паэт так і не ўбачыў. Паэма змагла з’явіцца толькі ў 1988 г. У ёй — прачулыя радкі, 
прысвечаныя і некаторым беларускім паэтам, паплечнікам і сябрам аўтара твора:

 У сэрцы — золата, яснота!
 Гайда, паэзія мая!
 Пра геніяльнага Чарота
 на струнах сэрца граю я,
 Хоць у крыві забітых грузка...
 Ён быў сасюра беларускі...
 і куля (паў ён з ёй у герцы)
 нібы маё прабіла сэрца...
 «О беларусь, мая шыпшына,
 Зялёны ліст, чырвоны цвет!..», —
 спяваў калісь мой друг, паэт
 Вялікі, сябар мой Дубоўка...
 але яго стрыножыў лоўка

Той, хто вядзе свой род ад воўка...
 У твар натхнёны — пісталет,
 і даспяваць не змог паэт...
 ці так, таварыш наш Пятрусь,
 літкамісар, паэце броўка?
 Шануй, цані, любі Дубоўку!
 на небакраі ранку дровы
 Запалымнелі... стэп як дым.
 Па ім ідзе александровіч...
 Яго я ведаў маладым,
 смуглявым і такім заўзятым.
 ад сівізны цяпер ты рус.
 цябе я называю братам,
 Мой шматпакутны беларус!
 ад мук, што бытта землятрус,
 не перастаў ты быць крылатым.
 Хоць у жыцці ўжо іх не стала,
 люблю я коласа, купалу,
 Як багдановіча люблю.
 Яго паэзія не ў скрусе,
 Ён — лермантаў у беларусі...
 а дзе Гурло? Дзе Гартны цішка?
 Па ўсіх іх сэрца, і не крышку,
 баліць... Я вас усіх люблю.
 Мы аднадумцы-пабрацімы
 У працы ўзнёслай для Радзімы!..
 О колькі вас, мае сябры,
 няшчадна ссеклі, як бары,
 Што прасціралі ў неба кроны!
 і кроў цякла ракой чырвонай…
 а я на беразе Дняпра
 Згадаў алеся Дудара,
 Пампушкі губ яго дзявочых…
 Шумеў на сонцы ён, спяваў…
 і вось — падсечаны — упаў…
 кат і на ім паставіў «точку»…
 крывёю капалі лісточкі…
 У галаве ж, як вочка, ранка…

(Пераклад мой. — В. Р.)
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З усімі названымі ў паэме беларускімі паэтамі У. сасюра пазнаёміўся і пасябраваў 
яшчэ ў маладым узросце, у паслярэвалюцыйныя гады, калі наладжваліся, у тым ліку 
на дзяржаўным узроўні, актыўныя беларуска-ўкраінскія культурныя сувязі. Гэта быў 
перыяд цеснага мэтанакіраванага культурнага яднання двух народаў. іх узаемна пры-
цягвала этнічная блізкасць, агульнасць гістарычнага лёсу, ідэя дзяржаватворчасці, 
стварэння самабытных нацыянальных культур у постімперскую, постманархічную 
эпоху. У пошуках шляхоў і спосабаў рэалізацыі гэтых задач беларусы шмат у чым 
бралі прыклад з украінцаў. У беларускіх газетах і часопісах («Маладняк», «Полымя», 
«Узвышша», «савецкая беларусь» і інш.) перыядычна з’яўляліся ўкраіназнаўчыя 
публікацыі: пераклады асобных твораў украінскіх пісьменнікаў, рэцэнзіі на ўкраінскія 
выданні, юбілейныя матэрыялы, праблемныя артыкулы. Пашыраліся творчыя кан-
такты. беларускія пісьменнікі самастойна і ў складзе розных дэлегацый неаднойчы 
выязджалі на Украіну, украінскія — ў беларусь. У 1920-я гг. двойчы наведваў Мінск 
і У. сасюра. Усё гэта садзейнічала плённым творчым узаемаўплывам беларускіх і 
ўкраінскіх літаратараў. Так, у памяці кожнага беларуса яшчэ са школьных гадоў — 
радкі Паўлюка Труса з яго паэмы «Дзесяты падмурак»: «Падаюць сняжынкі — ды-
яменты-росы, Падаюць бялюткі за маім акном... і здаецца зноўку — еду я дадому 
Пераведаць родных, блізкіх, дарагіх» (1928). а нарадзіліся гэтыя радкі ў вопратцы 
беларускага слова не самі па сабе, а ўслед за У. сасюрам. асацыятыўная блізкасць, 
мастацкая паралель унутраных маналогаў тут бясспрэчная: «Падають сніжинки ла-
скаво і млисто на моє обличчя, на сліди мої. і уже здається ніби я не в місті, а на-
вколо мене все гаї, гаї» (1925). Такім чынам, прамаўляючы словы П. Труса, мы чуем 
спеў У. сасюры, ягоную мелодыю. Гэты чысты камертон ягонага голасу настройвае 
нас на ачышчальна-светлы настрой. 

Што да стасункаў У. сасюры і алеся Дудара, якому ў «Расстраляным бяссмерці» 
прысвечаны ці не самыя прачулыя радкі, то менавіта яму, рэдактару «Маладняка» ў 
1927—1928 гг., украінскі пабрацім перадаў напісаны ў 1927 г. у адэсе ўступ да паэ-
мы «Мазепа». Перадаў, мабыць, з надзеяй убачыць свае радкі ў беларускім часопісе. 
Вось асобныя з іх, што цудам захаваліся ў судовай справе алеся Дудара і аўтарскі 
аўтограф якіх у 1996 г. старшыня кДб беларусі вярнуў паслу Украіны ў Мінску:

 навколо радости так мало!
 Який, у чорта, днів бадьор,
 коли ми крила поломали
 у леті марному до зор.
 і гнів, і муку неозору
 співаю я в ці дні журби,
 коли лакеї йдуть угору
 й мовчать раби!
 коли разходяться з ділами
 в розгоні страшному слова…
 Разбий же голову об камінь, 
 моя Вкраїно, удова!

 Як і колись, так і тепер ти
 не спромоглась на гарний плід…
 не вміла жить, так хоч умерти
 зумій як слід! […].
 Я йшов кривавими житами
 і знов піду, де гул і мла…
 лиш одного я хочу, мамо, 
 щоб ти щасливою була!
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У гэтых гарачых, як вугаль у горне, радках — шаўчэнкаўская жарсць і шаўчэнкаўскі 
патрыятычны пафас. У сярэдзіне 1920-х гг., у часе кароткай палітычнай адлігі пасля 
смерці леніна, яшчэ можна было так выказацца, хоць і без асаблівай надзеі надру-
кавацца. аднак наступалі злавесныя 1930-я гг., распачатыя так званым годам вялікага 
пералому, 1929 г., калі сталін і яго акружэнне, захапіўшы ўсю ўладу ў свае рукі і 
разгарнуўшы суцэльную калектывізацыю, пачалі «ламаць хрыбет» не толькі кулацт-
ву як класу, але і ўсяму працавітаму заможнаму сялянству. а заадно — і патрыятыч-
на настроенай інтэлігенцыі ў нацыянальных рэспубліках, якая пераважна і выйшла 
з сялянства, абвінаваціўшы яе ў «буржуазным нацыяналізме», «нацыяналістычнай 
контррэвалюцыі» і іншых грахах. Ва Украіне органы ДПУ у 1929 г. па маскоўскаму 
сцэнарыю сфабрыкавалі «падпольную антысавецкую арганізацыю» — саюз вы-
звалення Украіны (сВУ), на беларусі годам пазней — аналагічны саюз вызвален-
ня беларусі (сВб), арыштавалі і судзілі за прыналежнасць у гэтых «арганізацыях» 
дзесяткі самых таленавітых, адукаваных, патрыятычна настроеных дзеячаў культуры 
і навукі, партыйных і савецкіх працаўнікоў. Па сутнасці, быў арганізаваны масавы 
пагром інтэлектуальнай эліты ўкраінскай і беларускай нацый. Таго ж алеся Дудара 
за верш «Пасеклі наш край папалам», напісаны пад несумненным уплывам У. сасю-
ры, арыштавалі і саслалі ў смаленск. Другі раз арыштавалі праз год нібыта за ўдзел у 
сВб. Праўда, праз паўгода выпусцілі. Трэці ж арышт у кастрычніку 1936 г. аказаўся 
фатальным. 29 кастрычніка 1937 г., пасля 15-хвіліннага судзілішча сумнавядомай 
«тройкай», яго расстралялі. У той чорны дзень у гісторыі беларускай літаратуры 
разам з ім лёг у безыменную магілу яшчэ дваццаць адзін (!) таленавіты майстар бе-
ларускага мастацкага слова: Міхась Чарот, анатоль Вольны, Міхась Зарэцкі, Пла-
тон Галавач, Васіль сташэўскі, Васіль каваль, Валерый Маракоў… назаўтра ж да 
іх далучылі яшчэ трох — Янку нёманскага, Тодара кляшторнага, юрку лявонна-
га… Пісьменніцкія сілы беларусі былі прарэджаны грунтоўна: з 500 сяброў розных 
пісьменніцкіх суполак у канцы 1930-х гг. засталося ледзьве 50, з іх толькі паўтара 
дзесятка тых, што пісалі на беларускай мове…

Ва Украіне карныя органы лютавалі не менш жорстка. сёння ўкраінцы рупліва 
высвечваюць кожнае імя ў тым «расстраляным бяссмерці». некаторыя постаці, вер-
нутыя з вымушанага падцэнзурнага небыцця, дапамагаюць праўдзівей і паўней раз-
абрацца ва ўласным мінулым і беларусам. Мікола Хвылявы, няўрымслівы, гарачы, 
геніяльны ў мастацкай творчасці і гісторыясофіі, распачаўшы лёсавызначальную для 
многіх творцаў літаратурную дыскусію 1925—1928 гг., захапіў у яе віхуру і беларускіх 
пісьменнікаў. і яго самога, і ягоных аднадумцаў і прыхільнікаў вульгарызатарская 
крытыка абвінавачвала ў «смяротных грахах» — як з украінскага, так і з беларуска-
га боку. апярэджваючы той прысуд, які вынеслі б яму культаўскія перараджэнцы, 
Хвылявы 13 мая 1933 г., у самы разгар галадамору ва Украіне, развітаўся з жыццём 
самачынна — стрэл у скронь быў апошняй праявай пратэсту. 

Уладзімір сасюра быў паплечнікам М. Хвылявога. Разам з ім запачаткоўваў но-
вую ўкраінскую літаратуру, раскавана, з маладой безагляднасцю і эмацыянальна-
сцю ўдзельнічаў у розных дыспутах, ды так актыўна, што ў сярэдзіне 1920-х гг. мог 
сам пра сябе з поўным правам сказаць: «Я ж — відомий вкраїнський поет». Пісаў, 
наіўна думаючы, што талент дае яму права, застаючыся пралетарскім пісьменнікам, 
адчуваць «магнолії лимонний дух і солодкі мрії олеандри», апяваць пацалункі, што 
«пахнуть матіолою», «синь гаїв, поля, світання, пісню солов’їную, ніжний шепіт і 
зітхання» — «свою Україну». сасюра жыў і тварыў, як М. Хвылявы і цэлая плеяда 
іншых украінскіх (як і беларускіх) пісьменнікаў, са святой верай у тое, што можна 
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паяднаць ідэі рэвалюцыі, камуністычныя ідэі з ідэяй нацыянальнай. большасць за 
гэтую веру расплочвалася або жыццём, або паламаным лёсам, творчым нябытам. 
калі ў лютым 1936 г. у складзе ўкраінскай дэлегацыі У. сасюра трэці раз прыехаў у 
Мінск, дзе праходзіў III пленум праўлення сП сссР, за яго плячамі былі неаднара-
зовыя допыты ў ДПУ, псіхіятрычны шпіталь, яго ўжо двойчы выключалі з кампартыі. 
і зразумела, чаму не ён сам, а кіраўнік украінскай дэлегацыі і. сенчанка прачытаў 
верш «ненадзейнага паэта» «беларусь», напісаны ім 12 лютага ў Мінску. Тады ж гэты 
твор У. сасюры, прысвечаны «сінявокай сястры Украіны», у перакладзе Міколы 
Хведаровіча быў надрукаваны ў «Звяздзе» і некаторых іншых беларускіх газетах. але 
падзеі павярнуліся так, што У. сасюра не надрукаваў свой верш у арыгінале, а пера-
кладчык М. Хведаровіч хутка апынуўся ў сібіры, яго імя, як і напісанае і пераклад-
зенае ім, нельга было нават упамінаць у друку, і крылатыя сасюраўскія радкі сталі… 
«ўкраінска-беларускай народнай прыказкай». Толькі ў 1960 г., пасля рэабілітацыі 
М. Хведаровіча, яны ўвайшлі ў кнігу У. сасюры на беларускай мове «Выбранае», 
атрымаўшы выпадкова (?) зусім іншы год нараджэння — 1958. Вось гэты гаротны 
верш «беларусь», невядомы нам у арыгінале:

 колькі год адышло, адляцела…
 Той жа горад і ў тую пару…
 Зноў, як роднага сына, сустрэла
 трэці раз ты мяне, беларусь.
 над будынкамі зорныя крылы,
 узняла ноч над горадам іх.
 Расквітнела ў баях твая сіла,
 як і песня паэтаў тваіх.
 а калісь… Тыя дні прыгадаю;
 што было, тое з часам сплыло.
 не было тады нават трамвая
 і калгасаў яшчэ не было.
 неабдымныя нашы прасторы,
 о, як шчасны мы ў гэтыя дні!
 на загонах грукочуць маторы,
 электрычныя ў вёсках агні.

Па праспектах і вуліцах крочу,
 разрумяніў мне шчокі мароз.
 Заглядаюся ў сінія вочы,
 і няма ў іх ні смутку, ні слёз.
 Маладая краіна. ад сэрца
 гэта песня пачуццяў маіх.
 О, якою тут радасцю льецца
 горды спеў піянераў тваіх!
 Вось праходзяць яны і смяюцца
 (што мароз ім, што замець для іх!)
 да будынкаў, дзе сцягі віюцца,
 прывітаць каб паэтаў сваіх.
 беларусь, ты, як сонца, са мною,
 як юнацкія мары мае.
 асвятліў нас праменнай вясною
 ордэн леніна славы твае.
 Расцвітай жа, імкніся няспынна,
 сустракаючы слаўны свой лёс.
 Я табе ад сястры Украіны
 прывітальную песню прынёс.
 Хай гучыць у шчаслівай краіне,
 славіць дзён камунізма пару.
 Добры дзень, добры дзень, беларусь,
 сінявока сястра Украіны.
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невядомы ў арыгінале і яшчэ адзін верш У. сасюры — «беларусі». Зрэшты, мала 
каму вядомы і ў перакладзе. напісаны ён праз восем гадоў пасля памятнага мінскага 
пленума сП сссР, у час Вялікай айчыннай вайны. У канцы 1943 г., калі ўжо былі 
вызвалены некаторыя гарады ўсходняй беларусі (Мсціслаў, крычаў, клімавічы, Го-
мель), з’явілася пастанова ўрада бссР аб выданні новага ілюстраванага грамадска-
палітычнага і літаратурна-мастацкага часопіса «беларусь». Выходзіў ён спачатку 
паралельна на дзвюх мовах — беларускай і рускай, раз у два месяцы. Першыя тры 
нумары выйшлі ў 1944 г. у Маскве, наступныя — ужо ў вызваленым ад фашыстаў 
Мінску. Рэдакцыйным работнікам удалося прыцягнуць да ўдзелу ў часопісе — у якасці 
перакладчыкаў і аўтараў арыгінальных матэрыялаў — некаторых вядомых рускіх і 
ўкраінскіх пісьменнікаў. У прыватнасці, у першым нумары «беларусі» за 1944 г. свой 
водгук на кнігу Янкі купалы «Избранные произведения» (Масква, 1943) пад назвай 
«кніга народнай паэзіі» змясціў Максім Рыльскі. а ўжо ў другім нумары за той жа 
год часопіс надрукаваў верш У. сасюры «беларусі» — у перакладзе на беларускую 
мову Максіма лужаніна і на рускую — Веры Звягінцавай. Радкі рускага перакладу: 

 «красе двадцатипятилетней
 И скорби твоей поклонюсь!
 сплела с Украиной ты ветви,
 березка моя, беларусь!», —

добра сведчаць пра той повад, які стаў падставай для напісання твора: 25-я гадавіна 
абвяшчэння бссР (1 студзеня 1944 г.). Відавочна, рэдакцыя беларускага часопіса 
звярнулася з просьбай да У. сасюры, які ў той час быў у Маскве, прывітаць бе-
ларусь з юбілеем. і ён выканаў просьбу. М. лужанін прыгадваў, што ў час вайны 
ў Маскве сустракаўся з У. сасюрам, які распытваў яго пра лёс свайго колішняга 
сябра У. Дубоўкі. але верш для перакладу атрымаў не ад самога паэта, а ад нека-
га з супрацоўнікаў рэдакцыі. Прывядзем цалкам гэты невядомы ні ва Украіне, ні ў 
беларусі твор у перакладзе М. лужаніна (ён чамусьці не ўвайшоў у кнігу У. сасю-
ры «Выбранае»):

Ты сёння свой шлях адзначаеш,
 Я мукай тваёю гару,
 Ўкраіны сястра маладая,
 Шыпшынавы край — беларусь.
  Дзе неба, як наша, ільсніцца,
 і зоры, як нашы, ўгары,
 Гудуць у аблічча чужынцам
 З бароў партызанскіх вятры.
  ад помсты няма ім дзе дзецца,
 крывёю заліты снягі:
 У жоўтых шынелях нямецкіх
 Да долу ляцяць мерцвякі.
  Палаюць пажары адплаты,
 Узнятыя грознай вайной.
 стаіць у змаганні багата
 бялявых дачок і сыноў.
  навалай іх крыкі лунаюць,
 Чутны іх учынкі наўкруг.
 Ўкраіны сястра маладая,
 любімы мой край — беларусь.
  а сонца ўстае на загонах
 і ў сэрцы маім салаўі:
 Чырвонага войска калоны
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 ідуць па прасторах тваіх.
  ідуць цераз буры і дымы
 на золата радасных вод.
 сваіх дарагіх пабрацімаў
 сустрэў беларускі народ.
  Вітаючы дзень адраджэння,
 сплятаюцца тысячы рук,
 і нашага сонца праменне
 кладзецца у Мінску на брук.
  скон блізка і кату і юдзе,
 Паганцы касцей не збяруць.
 Так будзе, так будзе, так будзе,
 бяссмертны мой край — беларусь!

не забудзем, што ў тым жа 1944 г., калі У. сасюра ўслаўляў беларусь, ён напісаў 
і свой глыбока патрыятычны верш «любіце Украіну!». сапраўды, як пісаў паэт у 
названым вершы:

 не можна любити народів других,
 коли ти не любиш Вкраїну.

Як бачым, любоў да роднай Украіны ў паэта арганічна паядноўвалася з любоўю 
да яе сінявокай сястры — беларусі.

калісьці Максім Горкі назваў сяргея Ясеніна «органам паэзіі». Вершы лёгка, 
нібыта самохаць ліліся з яго вуснаў. Такім «паэтычным органам», несумненна, быў і 
Уладзімір сасюра. Вершаваныя радкі неяк самі сабой, без знешняга высілку клаліся ў 
яго на паперу. У асобныя дні ён пісаў па некалькі вершаваных твораў. Яму нічога не 
каштавала скласці экспромт. Звычайна ён ахвотна адгукаўся, і адгукаўся вершаваным 
словам, прычым з подыхам сапраўднай паэзіі, на просьбы розных рэдакцый прывітаць 
тую ці іншую падзею, юбілейную дату. Як, у прыватнасці, адгукнуўся ён 9 верас-
ня 1958 г. на просьбу рэдактара беларускага дзіцячага часопіса «бярозка» Усевалада 
краўчанкі прывітаць дзяцей беларусі з 40-годдзем бссР. Гэты верш «Дітям білорусі» 
ў выглядзе фотакопіі аўтографа ліста У. сасюры да У. краўчанкі быў апублікаваны 
ў 12-м, перадюбілейным, нумары «бярозкі» за 1958 г.:

  Діти білорусі! Я вам шлю привіт.
 Вашій батьківщині скоро сорок літ,
 сорок літ прекрасних праці й боротьби,
 щоб навик не знати злиднів і журби.
  Щоб росли, мов квіти, діти по містах,
 по містах і вёсках в золотих борах.
 То ж цвітіть у щасті, світлі, молоді,
 щоб батькам на зміну стати у труді.
  більш не буде ночі. Хай шумлять сади!
 Все, що бачать очі, ваше назавжди.

Вам належить Завтра, вам належить світ.
 Діти білорусі! Я вам шлю привіт!

Відавочна, гэтак жа ахвотна адгукнуўся У. сасюра і на прапанову рэдакцый 
дзвюх газет — беларускай «калгаснай праўды» і ўкраінскай «колгоспне село», — 
якія задумалі ў чэрвені 1961 г. выпусціць сумесны нумар сваіх выданняў. Газеты 
звярнуліся адпаведна да беларускіх і ўкраінскіх пісьменнікаў, знатных хлебаробаў 
беларусі і Украіны — Герояў сацыялістычнай Працы, міністраў культуры дзвюх 
рэспублік падзяліцца сваімі ўражаннямі пра беларуска-ўкраінскае супрацоўніцтва. 



Так з’явіўся трэці (таксама сёння мала каму вядомы) верш-пасланне У. сасюры 
«білорусі». Верш гэты, як і два папярэднія, — своеасаблівы дакумент сайго часу, 
таму падаем яго ў тым выглядзе, у якім ён быў надрукаваны ў сумесным нумары 
дзвюх калгасных газет 18 чэрвеня 1961 г.

 Єдина любов, одвічна і незмінна,
 серця братерські й далі золоті:
 сини твої з синами України
 ідуть вперед по ленінській путі.
  Веселий труд в твоїх полях гуркоче,
 Твоя краса в душі моїй, як спів…
 Твоїх озер сіяють сині очі
 В зеленошумнім гомоні борів.
 Як серп і молот схрещені над нами,
 Так наші руки дужії сплелись.
 і радісно заводів димарями 
 Твоя земля підводиться у вись.
  Ти вся — в польоті, світла, нескорима,
 Як дивний сад, життя твоє цвіте.
 Шумлять міста, й над вьосками твоїми
 Встає комуни сонце золоте…
  і сонце те ніколи не погасне,
 і сонцем тим я пісню окрилю.
 Я трударів твоїх люблю прекрасних
 і піснярів твоїх люблю, люблю.
  О білорусь! Хай наших днів потоки
 В один потік зливають вічний біг!
 сестра Вкраїни, рідна, синьоока,
 Завжди ти в серці і в піснях моїх.
  Злились в одно усі пориви наші,
 Вже хмар немає над твоїм чолом.
 Щоб радість пити з однієї чаші,
 Ми все тяжке пережили разом.
  За нами десь безодень грізні кручі…
 Все переможе юності розмай!
 Твоїх синів любов’ю ти могуча,
 Як нашою любов’ю — рідний край.
  співать про те, що нас навік з’єднало,
 старим Дніпром і вербами клянусь.
 Прийми ж привіт, що в пісні серце склало
 Тобі, моя прекрасна білорусь.

Верш «білорусі» быў напісаны за тры з паловай гады да смерці У. сасюры. Твор, 
такім чынам, засведчыў пажыццёвую любоў паэта да беларусі. З другога боку, кожны 
з беларускіх паэтаў, хто асабіста ведаў майстра паэтычнага слова, лічыў абавязкам 
выказаць цеплыню сваіх адносін да ўкраінскага пабраціма. Як той жа У. Дубоўка, 
які, атрымаўшы ў 1963 г. чарговы сасюраўскі ліст з Украіны, што нагадаў гады іх 
агульнай маладосці, адгукнуўся прачулым вершаваным словам:

 Тваёй душы цудоўнай кветы
 прынеслі мне вясну ў пакой.
 іх прамяністасцю сагрэты,
 ідзе да сэрца супакой.

Дзякуючы творам Уладзіміра сасюры, ішоў (і ідзе!) «да сэрца супакой» не толькі 
многім украінцам, але і беларусам.
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АЛЕСЬ ГАНЧАР 
(1918—1995)

Творчасць алеся Ганчара беларусы ўведалі (і палюбілі!) амаль адначасова з 
землякамі пісьменніка — у першыя пасляваенныя гады. асобныя шчасліўцы, хто 
больш-менш ведаў украінcкую мову і мог дастаць украінскія выданні, сустрэліся 
з маладым тады пісьменнікам-франтавіком на старонках украінскай прэсы. Так, 
Iван Шамякін у артыкуле «ад салдацкіх акопаў да зорак» прыгадваў, што «аль-
пы» Ганчара (першую частку трылогіі «сцяганосцы») прачытаў яшчэ ў 1946 г.: 
адзін украінскі калега-настаўнік прыслаў яму «Вітчизну» з публікацыяй гэтага 
твора. I хаця ён «далёка не дасканала валодаў украінскай мовай», аповесць яго 
вельмі ўразіла. Уразіла «своеасаблівым бачаннем вайны, так аб вайне яшчэ не 
пісалі — сурова, праўдзіва, узвышана».

абсалютная большасць двухмоўных беларусаў знаёмілася (і знаёміцца) з твор-
часцю Ганчара па рускіх перакладах, якія ў беларусі амаль такія ж даступныя, 
як і ў Расіі. Да рускамоўных перакладаў, што змяшчаліся і змяшчаюцца ў былых 
агульнасаюзных і цяперашніх расійскіх асобных і перыядычных выданнях, зрэд-
ку далучаюцца і свае, мясцовыя. Як, скажам, пераклад В. акунькова ўрыўка з 
дылогіі пісьменніка «Дрэдноўты на гарызонце», апублікаваны 30 чэрвеня 1957 г. 
у газеце «советская белоруссия».

існуе і трэці шлях, па якім беларусы прыходзяць да жыццядайнай крыніцы 
творчасці алеся Ганчара. Ён пралягае якраз пасярэдзіне паміж першым і другім 
шляхамі. Гэта —уласнабеларускія пераклады, узнаўленне твораў пісьменніка 
сродкамі беларускай мовы. 

Яшчэ ў 1947 г. у часопісе «Полымя» (№ 4) з’явілася выдатная навела Ганчара 
«Вясна за Мараваю» ў кваліфікаваным перакладзе вядомага беларускага празаіка 
У. краўчанкі. крыху пазней той жа У. краўчанка пераклаў і апавяданне «суседзі» 
(«беларусь», 1949, № 8). Ён жа разам з I. Мележам узнавіў і ўвесь славуты раман 
«сцяганосцы», які выйшаў асобным выданнем па-беларуску ў 1949 г. За трылогію 
«сцяганосцы» пісьменнік атрымаў дзве сталінскія прэміі (па меры публікацыі 
частак трылогіі) — факт па тым часе небывалы. сам жа раман атрымаў самы цё-
плы прыём у чытача, быў з часам перакладзены на дзесяткі моў народаў свету, а 
пісьменнік у свае трыццаць гадоў вылучыўся ў першыя шэрагі творцаў украінскай 
савецкай літаратуры, стаў яе своеасаблівым сцяганосцам.

Пачынаючы з таго пасляваеннага дзесяцігоддзя, беларускія выдаўцы і 
супрацоўнікі перыядычных выданняў вельмі прыхільна ставяцца да творчасці 
майстра ўкраінскай прозы. Так, у беларускай перыёдыцы публікуюцца ўрыўкі з яго 
раманаў «Таўрыя» («Чырвоная змена», 1953, 30 ліпеня), «Перакоп» («літаратура і 
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мастацтва», 1957, 15 чэрвеня; пераклад і. Шамякіна), з кінааповесці «Партызан-
ская іскра» («Чырвоная змена», 1958, 8 ліпеня), апавяданне «на дарозе» («Чыр-
воны сцяг»,1957, 30 чэрвеня) і інш. Услед за «сцяганосцамі» з’яўляюцца на бе-
ларускай мове раманы пісьменніка «Тронка» (Мінск, 1974; пераклад У. Шахаўца; 
твор у 1964 г. адзначаны ленінскай прэміяй), «бераг любові» («Полымя», 1977, 
№ 8—9; пераклад л. салаўя), «Твая зара» (Мінск, 1986; пераклад В. Рагойшы). 
бадай, ні да каго з украінскіх празаікаў другой паловы ХХ ст. так не ўважлівыя 
беларускія перакладчыкі, як да Ганчара, ніхто столькі, колькі ён, не выдаваўся 
па-беларуску. I — ні пра каго з украінскіх пісьменнікаў яго часу столькі не 
пісала беларуская крытыка, высока ацэньваючы ўклад творцы ва ўкраінскую і 
еўрапейскую літаратуру, аб’ектыўна арыентуючы чытачоў, стымулюючы пераклад 
твораў пісьменніка на іншыя мовы.

У беларускім ганчаразнаўстве (няхай будзе дазволена мне пакарыстацца такім 
тэрмінам), за выключэннем хіба што манаграфій, сустракаюцца працы рознага 
віду і характару: абагульняльныя артыкулы (тыпу артыкула «ад салдацкіх акопаў 
да зорак» I. Шамякіна, што ўвайшоў у яго кнігу «карэнні і галіны», Мінск, 1986), 
юбілейныя публікацыі (Шамякін I. ад імя беларусаў. літературна Украïна. 1978. 
4 крас.; ключановіч і. Толькі праўда жыцця. ліМ. 1978. 7 крас.), спецыяльныя на-
вуковыя даследаванні (Тараненко И. названия цветов в произведениях О. Гонча-
ра. У кн.: актуальные проблемы лексикологии. Минск, 1970), сяброўскія водгукі-
вітанні (Шамякин И. О товарище по перу. лит. газ., 1984, 22 февр.), нават рэцэнзіі 
на кінафільмы па сцэнарыях Ганчара «Партызанская іскра» (бондарава е. свяшчэн-
най памяці герояў. Звязда. 1958. 1 лют.; андрэеў к. Мужнасць юных. Гродзенская 
праўда. 1958. 30 ліст.), «Таўрыя» (Высокі Я. Таўрыя. Мінская праўда. 1960. 5 кастр.), 
«Палоскі няскошаных дзікіх кветак» (крупеня Я. 3 верай у чалавека. наст.газ. 1980. 
6 лют.)…

Зразумела, найбольш пашыраны жанр — водгук-рэцэнзія на літаратурныя 
творы. 3 гэтых твораў найбольшую ўвагу беларускіх крытыкаў зусім закана-
мерна прыцягнулі раманы «сцяганосцы» і «Тронка». Пра першы раман пісалі 
I. кудраўцаў (сцяганосцы справядлівасці. ліМ. 1948. 29 мая), У. агіевіч (3на-
меносцы. сов. бел. 1948. 15 июля), Я. Данскі (Злата Прага. Гродз. Праўда. 1949. 
23 ліп.). Другі раман высокую ацэнку атрымаў у рэцэнзіях У. юрэвіча (По-
дых украінскага стэпу. Полымя. 1964. № 9), I. Шамрэева (Тронка. Во славу 
Родины. 1964. 10 мая), б. Ягорава (Прыгажосць душы чалавека. Магілёўская 
праўда. 1964. 21 ліп.). У беларускай крытыцы своечасовую аб’ектыўную ацэн-
ку атрымалі і іншыя раманы Ганчара: «Чалавек і зброя» (савин е. собствен-
ной жизнью и кровью. Знамя юности. 1960. 29 ноября), «бераг любові» (Ша-
мякин И. Паруса времени. лит. газ. 1977. 29 июня) і інш.

Як бачым, увага беларускіх перакладчыкаў і літаратурных крытыкаў да 
творчасці Ганчара даволі значная. Чым жа яе можна вытлумачыць?

не буду займацца домысламі. Паспрабую адказаць на гэтае пытанне так, як 
яго адчуваю і разумею сам, зыходзячы найперш з асабістага вопыту — вопы-
ту чытача, літаратуразнаўца і перакладчыка на беларускую мову твораў асоб-
ных украінскіх пісьменнікаў.

Чым жа мяне прыцягвала і прыцягвае да сябе творчасць і асоба алеся 
Ганчара? не трэба гаварыць прапісныя ісціны, указваць на высокую ідэйна-
мастацкую вартасць яго твораў, іх актуальнасць, высокую грамадзянскасць. 
Хаця, безумоўна, гэта вабіць перш за ўсё. але ж гэта ёсць і ў іншых творах 
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беларускіх і рускіх пісьменнікаў! а ўвагу найперш прыцягвае не тое, што 
аналагічнае іншаму, а тое, што

:
 адрознівае аднаго пісьменніка ад іншага.

Мяне алесь Ганчар вабіць тым, што і ў творчасці, і ў сваіх чалавечых учын-
ках, і ў прозе, і ў публіцыстыцы ён стаў, кажучы словамі юрыя Шчарбака, «аба-
ронцам маральных, культурных, гістарычных святынь, без якіх украінскі народ 
ператварыўся б на сярэднестатыстычнае «насельніцтва Украіны». «нашим бы 
сих качеств. О боже, вот хорошо-то было бы!» — так нярэдка хочацца ўсклікнуць 
словамі Максіма Горкага, сказанымі ім калісьці пра творчасць Янкі купалы і 
Якуба коласа. Хочацца ўсклікнуць, чытаючы асобныя мастацкія творы Ганчара, 
яго яскравыя публіцыстычныя выступленні ў абарону народнай памяці, роднай 
мовы, прыроды, бацькаўшчыны. алесь Ганчар — гэта голас самой Украіны, 
яе сумленне, гонар. Пісьменнік мысліў дзяржаўнымі маштабамі. У асобе яго, 
выдатнага майстра слова і грамадскага дзеяча, гарманічна спалучаліся талент 
мастака і грамадзяніна. Менавіта таму на такім высокім напале ў яго творчасці 
загучалі праблемы гуманізму, барацьбы за мір, аховы навакольнага асяроддзя, 
еднасці ўласнага і агульнагра мадскага, нацыянальнага і інтэрнацыянальнага.

ад дзяржаўнасці мыслення пісьменніка ішло яго жаданне ўпісаць Украіну ў 
кантэкст сацыяльных, дзяржаўна-палітычных, нацыянальных, маральна-этыч-
ных праблем веку і ўсяго свету. Украіна выступае ў яго як істотнейшая, не-
адменная частка гэтага свету. Украінца Ганчар вывеў на авансцэну сусветнага 
эканамічнага і палітычнага жыцця, паказаў яго асобай высакароднай, дзейс-
най, гуманнай. Заўважу, што беларуская літаратура адносна беларусі і беларуса 
гэтага пакуль што яшчэ не зрабіла. I творчасць Ганчара ў гэтым сэнсе не толькі 
арганічна дапаўняе, але і стымулюе наша прыгожае пісьменства.

станаўленне новай беларускай літаратуры гістарычна супала з росквітам 
рэалістычнага напрамку ў сусветнай і рускай літаратуры, ад якой беларуская 
вельмі многае пераняла. нягледзячы на выразны рамантычны пачатак творчасці 
Янкі купалы, іншых рамантыкаў (а. Гарун, М. Чарот, У. Жылка і інш.), наша 
літаратура ў цэлым, і проза найперш, пайшла па рэалістычным коласаўскім шля-
ху. У духу аб’ектыўна-рэалістычнага бачання свету выхаваны беларускі чытач. 
суровай рэалістычнай заземленасцю моцная беларуская проза. аднак часамі 
хочацца і рамантычна-ўзвышанага, ідэальнага, выключнага, таго спецыфічнага 
спалучэння сучаснага рамантызму з рэалізмам, якое а. Фадзееў называў «кры-
латым рэалізмам». іншымі словамі, хочацца рэалізму алеся Ганчара, яго паэ-
тычнага рэалізму, лірычнага эпасу.

нельга сказаць, што я як беларускі чытач і перакладчык Ганчара абыякавы 
да іншых момантаў яго творчасці. Мяне радуюць цесныя кантакты ўкраінскага 
пісьменніка з беларуссю, дзе ён неаднойчы бываў і меў нямала сяброў, яго 
выказванні пра беларусь і беларускую культуру, асобных беларускіх літаратараў 
і іх творы. Я, як і тысячы беларускіх чытачоў, удзячны Ганчару за прывабныя во-
бразы беларусаў, намаляваныя ў яго творах,— ад «сцяганосцаў» (галоўны герой 
твора юрый бранскі, студэнт Мінскага ўніверсітэта) і да «Успаміну пра акіян» 
(вобраз беларускага паэта і фалькларыста Пятра, прататыпам якога паслужыў 
Пятро Глебка). несумненна, кожны перакладчык улічвае і чытацкі прэстыж 
аўтара арыгінала, што ў адносінах да Ганчара ніколі не выклікала ніякага сум-
нення. а для задавальнення перакладчыцкіх амбіцый (ёсць і такое пачуццё!) 
гэта таксама немалаважна.
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Відавочна, усё гэта, разам узятае, свядома і падсвядома ўлічвалася мной 
як перакладчыкам на пачатку 80-х гг. ХХ ст., у момант прыняцца рашэння аб 
узнаўленні на беларускай мове «Тваёй зары» (1980), твора шматпланавага, глы-
бокага і самабытнага, напісанага паэтычна ўзнёсла, з арыгінальнай інтанацыяй 
мастака, захопленага прыгажосцю чалавечай душы. Дарэчы, усё гэта вылучы-
ла твор Ганчара з шырокага патоку тагачаснай савецкай літаратуры. У «Тва-
ёй зары» прывабіла мяне і сучаснасць тэмы: беларуская проза доўгі час свой 
асноўны творчы патэнцыял скіроўвала на асэнсаванне падзей Вялікай айчын-
най вайны, а не сучасных праблем. сімпатыю выклікаў і вобраз савецкага ды-
пламата, украінца кірылы Забалотнага.

У асобе Забалотнага — носьбіце ўсечалавечага гуманізму — арганічна сышліся 
шырокі інтэлект з перадавым светапоглядам, патрыятызм з інтэрнацыяналізмам, 
глыбокая любоў да роднага стэпавага краю, да Украіны, з трывогаю за лёс усёй 
планеты, усяго чалавецтва. аналагічнага вобраза беларуса нацыянальная бела-
руская проза, на жаль, тады (ды і цяпер) яшчэ не намалявала. 

Праўда, падчас першага знаёмства з раманам узнікла і пэўнае эмацыянальнае 
непрыняцце асобных яго момантаў. скажам, не хацелася верыць, што Раман 
Віннік так шчасліва закончыць свой жыццёвы шлях — высланы ў 1930-х гг. на 
салаўкі, будзе там вырошчваць гародніну ў пабудаваных ім цяпліцах. не той 
быў час, не тыя былі ўмовы для гэтага. не хацелася згаджацца і з аўтарскім дара-
ваннем Міне амелькавічу, які пасля таго, што ён натварыў у гады сталіншчыны, 
спакойна дажывае век на былой сядзібе Вінніка, нават адраджае яе. але пасту-
пова прыйшло ўсведамленне: гэта ўсё — не ад слабасці рэалістычнага пісьма, 
а ад своеасаблівасці гуманістычнага ідэалу пісьменніка, ад яго глыбокай веры 
ва ўдасканаленне чалавека… 

Чаму я пра ўсё гэта гавару?
не толькі, каб расказаць пра вялікага пісьменніка, аднаго з класікаў братняй 

нам украінскай літаратуры, пра сувязі яго з беларуссю і беларускай літаратурай. 
але і каб апраўдаць свой перакладчыцкі выбар — і па аўтару, і па твору. калі не-
дзе ў 1982 г. мне патэлефанавалі з выдавецтва «Мастацкая літаратура» і прапанавалі 
перакласці «Тваю зару», я адразу пагадзіўся. Зразумела, гэта быў планавы заказ: у той 
час ва ўсіх рэспубліках павінны былі перакладацца на нацыянальныя мовы і выда-
вацца найперш тыя творы, што атрымалі ўсесаюзныя літаратурныя прэміі. а «Твая 
зара» незадоўга да гэтага, у 1982 г., была адзначана Дзяржаўнай прэміяй сссР. Ра-
зам з тым зерне, як кажуць, упала не на камень: прапанова супала і з маім жадан-
нем данесці да беларускага чытача думкі і пачуцці аднаго з маіх самых любімых 
украінскіх пісьменнікаў. Тым больш, што раман «Твая зара», несумненна, «засведчыў 
сапраўды «саборнае» гучанне таленту а. Ганчара, яго гатоўнасць далей развіваць ідэі 
выключанага з жыцця рамана «сабор» (1968)» (М. наенка). Раман, якім мы, мінскія 
аспіранты, зачытваліся яшчэ ў канцы 60-х гг., таемна перадаючы з рук у рукі сціпла 
выдадзеную ўкраінскую кніжку: раман тады востра крытыкаваўся за яго скіраванасць 
супраць «савецкага нігілізму і духоўнага браканьерства» (словы а. Ганчара). на-
ват калі не браць пад увагу падтэкст твора (абарона свайго, роднага, спадчыннага), 
сам тэкст для тагачасных прадстаўнікоў «духоўнага браканьерства» быў крамоль-
ны: пісьменнік рэзка выступіў супраць разбурэння аднаго з праваслаўных сабораў, і 
гэта ў перыяд актыўнай барацьбы з «рэлігійным дурманам» (не забу дзем, што яшчэ 
працягвалася распачатае Хрушчовым д’ябальскае разбурэнне соцень цэркваў, і не 
толькі на Украіне)!..
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Звычайна перакладчыкі звяртаюцца да аўтара арыгінала з рознымі пытаннямі: 
просяць то сэнс выказвання праясніць, то значэнне слова растлумачыць… У мяне 
быў добры хатні дарадца: жонка Таццяна Вячаславаўна кабржыцкая, сама ўкраінка і 
ўкраініст вышэйшай кваліфікацыі. Да гэтага ў нашай хатняй бібліятэцы— самыя роз-
ныя, нават унікальныя, слоўнікі ўкраінскай мовы. Ды і не хацелася без асаблівай дай-
прычыны турбаваць алеся цярэнцьевіча, адрываць яго ад важных спраў. Патурбаваў 
ужо тады, калі кніга выйшла з друку, у канцы 1985 г. Да беларускай «Тваёй зары» 
далучыў свае «кантакты» (1982), дзе нямала і ўкраіназнаўчага матэрыялу, часопіс 
«Маладосць» (1985, № 10) з нашым з Т. кабржыцкай нарысам пра сяргея Палуяна 
«слядамі знічкі: аповесць аднаго пошуку» (вядома, што Палуян адзін час жыў і па-
мёр ва Украіне) і адправіў бандэроль у кіеў. адказ не давялося доўга чакаць. алесь 
цярэнцьевіч пісаў:

«Шановний Вячеславе Петровичу! Одержав від Вас книжки, щиро вдячний Вам за 
увагу. Прочитав початок перекладу «Зорі», помоєму, дуже природно звучить і по
білоруському. Вас на Україні знають як майстра перекладу, тож я вважаю честю для 
себе, що дорога мені книжка йде до білоруського читача саме у Вашому відтворенні. 
Видання чудове, отже й видавництву прошу передати мою братерську вдячність.

Цікаво було мені познайомитися з книжкою Вашої есеїстики, а також із нарисом 
про Сергія Полуяна, — для багатьох, гадаю, це буде відкриттям. У Ваших дослідженнях 
почувається висока культура праці, небайдужість, сумлінність, а це, як Ви знаєте, в 
літературі багато важить. Прошу передати моє вітання Вашій дружині, — приємно 
було дізнатися, що вона ще й товаришка Вам по творчості, до того ж і наша землячка. 
Від душі бажаю щастя Вам обом! З глибокою пошаною Ваш Олесь Гончар. 29.ХІ.1985. 
Київ».

Праз нейкі час я атрымаў на паштоўцы з выявай помніка Марусі багуслаўцы 
навагодняе віншаванне: 

«Дорогий Вячеславе Петровичу! Вам і дружині шлю найкращі новорічні побажання. 
Олесь Гончар. 18. 12. 85».

З гэтага ліста і гэтай паштоўкі пачаліся нашы нячастыя, але такія памятныя для 
мяне кантакты. 

1985 г. увайшоў у гісторыю сссР як пачатак таго працэсу дэмакратызацыі і га-
лоснасці ў краіне, які атрымаў назву «перабудова». Здымалася табу з забароненых 
раней у друку тэм (чыноўніцкі, у тым ліку партыйны, свавол, рэлігійны ўціск, па-
гардлівае стаўленне да духоўнай спадчыны народа, ненармальнасць у нацыянальных 
узаемаадносінах і г. д.). Пайшла хутчэй рэабілітацыя дагэтуль не рэабілітаваных па 
нейкіх прычынах «ворагаў народу». Пачалі выдавацца раней забароненыя творы, 
накшталт ганчароўскага «сабору». 

У 1986 г. выйшаў чарговы штогоднік «братэрства», у якім з невялікай маёй прад-
мовай было апублікавана перакладзенае а. сідарэвічам апавяданне Ганчара «Ге-
ній у абмотках». У тым жа годзе пабачыў свет і ўкладзены мною і Т. кабржыцкай 
першы (і пакуль што адзіны) зборнік сяргея Палуяна «лісты ў будучыню». а ў № 10 
часопіса «Полымя» з’явіліся новыя беларускія пераклады твораў івана Франко — 
караткевічаў пераклад «каменяроў» і мой пераклад напісанага тэрцынамі «Прало-
га» да паэмы «Майсей». (У тым годзе ў канцы жніўня святкавалася 130-годдзе з дня 
нараджэння каменяра, мы з Т. кабржыцкай і нашым старшым сынам Усеваладам 
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удзельнічалі ў львове ў Міжнароднай навуковай канферэнцыі па творчасці і. Фран-
ко, на якую меўся прыехаць, але не прыехаў, і Ганчар, пра што мы вельмі шкада-
валі.) Усе гэтыя публікацыі, якія маглі зацікавіць алеся цярэнцьевіча, я поштаю 
накіраваў на знаёмы ганчароўскі адрас. Пры гэтым выказаў сваё жаданне — пера-
класці на беларускую мову «сабор». 

цытую пісьмовы адказ пісьменніка:

«Дорогий Вячеславе Петровичу!
Одержав від Вас бандероль, дякую за увагу. Схвалювало мене Ваше, таке приязне, 

слово в збірнику «Братерство» і сам факт публікації «Генія в обмотках» в перекладі на 
білоруську. Оскільки переклад Ви оцінюєте як цілком вдалий, то прошу передати мою 
вдячність авторові перекладу Анатолю Сідаревичу. Спасибі Вам також і за Франка. 
Справді жаль, що не вдалося зустрітися у Львові на конференціі, не мав такої можли
вости, а сьогодні якраз їдемо до Львова вшанувати Маркіяна Шашкевича.

Праця Ваша про Сергія Полуяна і видання його творів, гадаю, багатьма сприйметь
ся як відкриття: благородну звершено працю.

Щодо «Собору». На початку нового 1987го він має вийти в Москві у видавництві 
«Известия» як додаток до журналу «Дружба народов». Видання його на 1987й запла
новане також і в «Романгазете». На Україні він (роман) ітиме в 7му томі зібран
ня творів, яке зараз готує видавництво «Дніпро». Текст для перекладу, коли дійде до 
того, треба брати саме з цього семитомного видання, на яке зараз оголошено перед
плату, — тут будуть деякі, чисто стилістичні, виправлення. Ваш намір мене пора
дував: сваїм перекладом Ви зробили б авторові честь. Шлю Вам і Вашій дружині най
кращі побажання.

Ваш Олесь Гончар. Київ. 21.ХІ.86.»

Праз нейкі час прыйшла і чарговая віншавальная паштоўка ад Ганчара:

«Дорогому Вячеславу Петровичу та його дружині найкращі побажання на Новий 
1987й і на всі прийдешні. Олесь Гончар. Київ».

У канцы 1986 г. ва Украіне шырока адзначалася 150-годдзе выхаду ў свет альма-
наха «Русалка Дністровая» (будапешт, 1836) — ластаўкі новай украінскай літаратуры, 
з якой пачалося абуджэнне на заходнеўкраінскіх землях апалячанай і анямечанай 
нацыянальнай свядомасці ўкраінцаў. Пры гэтым ушаноўваўся найперш галоўны 
ініцыятар і арганізатар выдання альманаха, адзін з трох святароў (апрача Я. Гала-
вацкага і і. Вагілевіча) «Рускай тройцы», што стварыла альманах, душа невялікай 
сябрыны, самы актыўны яе дзеяч, —Маркіян Шашкевіч. алесь Ганчар, як відаць з 
ліста, ад’язджаў у львоў на юбілейныя мерапрыемствы. Там ён, дарэчы, выступіў са 
словам пра Шашкевіча на вечары ў львоўскім дзяржаўным універсітэце імя і. Франко.

а ўжо роўна праз месяц юбілейную эстафету, якая набыла ўсеўкраінскі маштаб, 
пераняў кіеў. на ўрачысты вечар у кіеўскай філармоніі ад імя беларусі былі запро-
шаны і мы з Т. кабржыцкай. Вечар распачаў Ганчар, які падкрэсліў, што «Шашкевіч 
і яго супольнікі — гэта тыя, хто даў сваім сучаснікам урок патрыятызму, нацыяналь-
най годнасці, урок таго, як чалавек свядома бярэ на сябе максімальны цяжар у імя 
разбудовы духоўнасці і ў мужнай нястомнай працы дзеля народа, у верным служэнні 
народу знаходзіць для сябе радасць і надзею, і найвышэйшы жыццёвы сэнс». сло-
вы гэтыя ўдзельнікі вечара ўспрынялі як самахарактарыстыку Ганчара, яго наказ 
сучаснікам і нашчадкам.
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Пасля ўрачыстасці, на сяброўскай вечарыне, мы ўжо «вочна» ўпершыню 
пазнаёміліся з алесем Ганчаром. Паціскаючы руку, ён пахваліў маё выступленне на 
вечары (яго потым апублікавала «літературна Україна»), пад час якога я прачытаў 
і свой пераклад знакавага верша паэта «Вяснянка». Пагаварылі пра некаторыя мо-
манты, звязаныя з перакладам «сабора» на беларускую мову. Пры развітанні алесь 
Ганчар сказаў: «Прыязджайце — калі дажыву — на маё 70-годдзе. буду рады!».

лёс «сабора» ў многім нагадвае лёс быкаўскай аповесці «Мёртвым не баліць»: 
абодва творы вытрымалі працяглае непрыманне афіцыйнымі ўладамі і афіцыйнай 
крытыкай, працяглую забарону на друкаванне… У той жа час некаторыя ўкраінскія 
пісьменнікі (у тым ліку і Ганчар) нават пакрыўдзіліся на Васіля быкава, убачыўшы ў 
адмоўным вобразе аповесці сахно збіральны вобраз… украінца. Хоць у аповесці ні пра 
нацыянальнасць, ні нават пра месца нараджэння персанажа не сказана, прозвішча 
на «-о», быццам бы, указвала на гэта. а ў тыя ж часы яшчэ моцна сядзела ў гало-
вах і пісьменнікаў, і чытачоў замацаванае тэорыяй і практыкай сацыялістычнага 
рэалізму своеасаблівае разуменне тыповасці ў мастацтве: кожны персанаж эпічнага і 
драматычнага твора абавязкова лічыўся тыповым, а значыць, яго паводзіны і ўчынкі 
характарызавалі ў цэлым сацыяльнае асяроддзе, прафесію, пасаду, нацыю… Вось 
чаму, скажам, доўгі час у літаратуры нельга было паказваць у адмоўным святле са-
кратара райкома, а тым больш — абкома партыі: гэта ўспрымалася як паклёп на 
ўсю кПсс… 

Падрабязна гавару пра ўсё гэта вось для чаго. З пачаткам «перабудовы» стала, 
нарэшце, магчыма друкаваць «Мёртвым не баліць» не толькі ў арыгінале, але і ў пе-
ракладзе на іншыя мовы. Таццяна кабржыцкая, папярэдне дамовіўшыся з кіеўскай 
«Вітчизною», пераклала аповесць быкава на ўкраінскую мову. аднак Ганчар (ён быў 
членам рэдкалегіі часопіса) адразу не падтрымаў яе публікацыі — усё па тых жа вы-
шэй згаданых матывах. намеснік рэдактара Уладзімір Яварыўскі, выдатны празаік і 
наш прыяцель яшчэ са студэнцкіх гадоў, які быў зацікаўлены ў публікацыі аповесці 
(гэта, апрача іншага, падымала прэстыж часопіса) у час сяброўскіх прагулак з Ган-
чаром па вячэрнім кіеве далікатна спрастоўваў погляды пісьменніка на быкава 
і ягоную аповесць. Гэта дапамагала, але канчаткова член рэдакцыйнай калегіі не 
адмовіўся ад сваёй думкі.

канчаткова пераканалі мы Ганчара ў «дабранадзейнасці» быкава толькі праз год, 
калі, пакарыстаўшыся запрашэннем аўтара «сабора», мы з Т. кабржыцкай прыехалі 
3 красавіка 1988 г. на яго юбілейны вечар, што адбываўся ў актавай зале галоўнага 
(т. зв. чырвонага) корпуса кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Т. Шаўчэнкі. Пад-
час асабістай сустрэчы з Ганчаром пасля яго юбілейнага вечара, на якім прагуча-
ла і шчырае вітальнае беларускае слова, алесь цярэнцьевіч запрасіў нас да сябе 
дадому назаўтра на абед. Які гасцінец узяць з сабою? цешча клаўдзія Васільеўна, 
на кіеўскай кватэры якой мы начавалі, — адменны кулінар. Яна спякла шыкоўны 
куліч, па-мастацку яго ўпрыгожыла. а, трэба сказаць, 70-годдзе Ганчара супала з 
Вялікаднем. Па дарозе мы яшчэ зайшлі ў сабор св. Уладзіміра, пасвянцілі куліч, і з 
такім гасцінцам пераступілі парог ганчароўскай кватэры на тагачаснай вуліцы леніна 
(цяпер гэта вуліца Ганчара). не варта і казаць, што наш свянцоны куліч зрабіў на 
гаспадароў і гасцей вялікае ўражанне, распачаўшы ажыўленую гаворку пра народ-
ныя звычаі, вераванні, традыцыі… Валянціна Данілаўна (жонка пісьменніка) ветліва 
запрасіла за стол, за якім сабралася ўсяго некалькі самых блізкіх пісьменніку ча-
лавек. Мы пачалі з таго, што перадалі асабістае прывітанне і віншаванне ад тако-
га ж франтавіка, як і Ганчар, Васіля быкава (перад ад’ездам з Мінска мы бачыліся 



з Васілём Уладзіміравічам, і ён сапраўды прасіў перадаць добрыя словы павагі і 
прыязнасці юбіляру). «няўжо сапраўды перадаваў?.. а як ён маецца?» — «больш 
таго, прасіў па вяртанні дадому патэлефанаваць яму і расказаць пра вечар, пра тое, 
што цяпер робіцца на Украіне… Ведае, што ўкраінцы хочуць надрукаваць яго га-
ротную, як і Ваш «сабор», аповесць «Мёртвым не баліць» і невыказна рады гэта-
му». Ганчар, здалося, вінавата паглядзеў на нас і адказаў: «Яварыўскі мне гаварыў, 
што аповесць падрыхтавана ўжо да друку… Перадайце Васілю маё вітанне і скажы-
це, што аповесць хутка мы надрукуем»…

аповесць «Мёртвым не баліць» з’явілася ў № 7 «Вітчизни» за той жа 1988 г. 
неўзабаве яна разам з «аблавай» і «сцюжай» у перакладзе Т. кабржыцкай выйшла 
асобным выданнем у выдавецтве «Дніпро» (1990). 

а як жа «сабор» на беларускай мове? на жаль, выдавецтва адмовіла ў заяўцы пе-
ракладчыка («Мы толькі што Ганчара выдавалі») і папрасіла перакласці «яшчэ каго-
небудзь з украінцаў», лепш за ўсё — «пра Чарнобыль» (пасля аварыі на ЧаЭс усе 
жылі чарнобыльскімі праблемамі). Мой выбар спыніўся на рамане «Марыя з па-
лыном у канцы стагоддзя» (1988) Уладзіміра Яварыўскага, які адразу пасля аварыі 
паехаў «у зону» і больш месяца прабыў там, дапамагаючы ліквідатарам і адначасна 
збіраючы матэрыял для сваёй будучай кнігі. Раман пад адной вокладкай з дакумен-
тальнай аповесцю пісьменніка «Вечныя картэлісы» (у перакладзе Усевалада Рагой-
шы) выйшаў ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 1991 г. …

а ў краіне тым часам адбываліся эпахальныя перамены, якія перакроілі многія 
планы, не далі ім своечасова рэалізавацца… У 1992 г. у мяне выйшла кніга літаратурна-
крытычных артыкулаў, нарысаў, эсэ «і адгукнецца слова ў слове…», у якой асноўнае 
месца занялі пытанні ўсходнеславянскіх літаратурных узаемасувязей. Пішучы пра 
ўкраінскіх пісьменнікаў, я, зразумела, не мог не напісаць і пра алеся Ганчара. кнігу 
я паслаў на адрас пісьменніка ў кіеў. Вось што напісаў Ганчар у адказ:

«Глибокошановний Вячеславе Петровичу!
Щиро дякую Вам за книжку і за таке прихильне слово в ній про автора цих рядків. 

Книжка, де так багато доброго про наших класиків і сучасних письменників, гадаю, 
буде належно оцінена на Україні. Як на мене — це зразок братерської, такої потрібної 
в наш час есеїстики.

Мої почуття до білорусів Вам добре відомі. Це щось більше, ніж просто вияв 
симпатії: це — доля, вона нас єднає. Я вдячний за незмінну білоруську увагу до моїх 
творів, жаль тільки, що «Спогад про океан» не був перекладений, а в ньому ж голов
ним героєм виступає білорус, — Ви, певно, догадуєтесь, що прообразом його був Петро 
Глєбка, мій вірний товариш по спільній мандрівці за океан, на ювілейну Сесію ООН, що 
відбулась у СанФранціско в 1950 р. Ви пишете, що мав і маю серед білорусів багато 
друзів, це свята правда, і мої почуття до них теж цілком стабільні. Дорожу і Вашим, 
таким добрим ставленням до мене. Від душі вітаю Вас і Вашу милу дружину. Всього 
світлого Вам обом!

Ваш Олесь Гончар. 16.02.1993. Київ».

Да гэтага часу я адчуваю свой доўг перад алесем Ганчаром. За неперакладзеныя 
дагэтуль на беларускую мову «сабор» і «Дарогу на акіян»…
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ДМЫТРО ПАЎЛЫЧКА 
(нар. у 1929)

калі мы з былым дырэктарам Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі купалы 
Жаннай казіміраўнай Дапкюнас узяліся за рэалізацыю праекта — выданне ўсіх 
санетаў Янкі купалы на асноўных еўрапейскіх мовах, двух думак не існавала: на 
ўкраінскую мову купалаўскія творы павінен перакласці ніхто іншы, як Дмытро 
Васільевіч Паўлычка. Перад намі стаяла задача: не толькі выдаць да 120-годдзя пес-
няра яго санеты ў арыгінале і ў выдатных (па магчымасці) узнаўленнях на англійскай, 
іспанскай, нямецкай, польскай, рускай, украінскай, французскай мовах, але і паз-
бегнуць стылёвай стракатасці такіх узнаўленняў, дамагчыся, каб на пэўную мову пе-
раклады зрабіў адзін перакладчык. а Дмытро Паўлычка да выканання нашай задачы 
падыходзіў як нельга лепш. Ён — вопытнейшы і таленавіцейшы сучасны ўкраінскі 
паэт-перакладчык, што засведчана рознымі айчыннымі і замежнымі літаратурнымі 
прэміямі, ганаровымі званнямі — ажно да Героя Украіны. Да таго ж, роўна палову 
купалаўскіх санетаў ён пераклаў і без нашай замовы, уключыўшы іх яшчэ ў 1983 г. 
у сваю знакамітую персанальную анталогію «світовий сонет» [5, 380—390]. 

Забягаючы наперад, скажу, што задачу сваю мы выканалі: у кнігу Янкі купалы «са-
неты» прыгожа, у падарункавым афармленні выдадзеную «Мастацкай літаратурай» 
у 2002 г., літаральна ўсе санеты ўвайшлі ва ўкраінамоўных узнаўленнях аднаго пе-
ракладчыка, а менавіта Дмытра Паўлычкі [2, 197—218]. аднак, перш чым разгля-
даць іх і закранаць сам працэс перакладу, думаю, не лішнім будзе хаця б коратка 
спыніцца на асобе і арыгінальнай творчасці самога аўтара перакладаў. бо, несум-
ненна, поспех у перакладчыцкай творчасці напрамую залежыць ад кангеніяльнасці 
перакладчыка, яго ідэйна-мастацкага сугучча з аўтарам арыгінала. 

«Гранаслоў» — так называецца адна з некалькіх дзесяткаў уласных паэтычных кніг 
Дмытра Паўлычкі. Якая дакладная назва! Паэт усё жыццё не проста пісаў, складаў вер-
шы, а менавіта граніў у іх кожнае слова. Ён, у адрозненне ад многіх сваіх равеснікаў і 
асабліва малодшых калег, ніколі не гуляў у словы і не гуляў словамі. Ён імкнуўся, каб 
у кожным яго творы палаў, кажучы словамі івана Франко, «агонь у адзенні слова». 
Пра гэта сведчаць ужо самі назвы яго кніг — ад першай «любоў і нянавісць» (1953), 
і да выдадзенай летась «аўтодафе» (2008). Чалавечая мудрасць, грамадзянская сме-
ласць, публіцыстычная зоркасць, філасофская засяроджанасць, дэмакратызм, палкае 
адстойванне агульначалавечых маральна-этычных пастулатаў, шчыры патрыятызм 
і арганічны інтэрнацыяналізм — гэтым вызначаецца глыбінная сутнасць Паўлычкі 
як асобы і як пісьменніка. і нішто — ні выключэнне яго з аспірантуры львоўскага 
ўніверсітэта за адстойванне роднай украінскай мовы ў цёмнай памяці часы «зліцця 
моў», ні знішчэнне васямнаццацітысячнага тыражу кнігі «Праўда кліча!» (1958) за 
антытаталітарысцкі верш «калі памёр крывавы Тарквемада…» — нішто не змусіла 
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яго схіліцца перад ідэалагічным фарысействам і крывадушшам. і ледзь зардзеўся 
світанак незалежнасці Украіны, такой жаданай для паэта, ён закляйміў «братэрства 
па-імперску» (1991) ды, як некалі Янка купала («Час!», 1918), вершам заклікаў род-
ны народ: «Уставай з каленяў!» (1991). 

сучасная еўрапейская версіфікацыя нярэдка адмаўляецца ад класічнай сілаба-
тонікі, рыфмы, нават ад знакаў прыпынку, прапісных літар, баючыся быць запа-
дозранай у сувязі з традыцыямі вуснай народнай творчасці і літаратурнай класікі. 
У выніку многія вершы не выклікаюць ніякіх эмоцый, яны існуюць як своеасаблівыя 
рэбусы-загадкі, тэксты-забаўлянкі. У супрацьлегласць такой тэндэнцыі, Паўлычка 
ні ў ранні перыяд творчасці, ні цяпер не імкнецца быць «модным», «мадэрным», 
«авангардным». наадварот, у яго паэзіі пругка струменяць крыніцы роднага фаль-
клору, украінскай і сусветнай класічнай вершатворчасці. не дзіва, што многія яго 
вершы сталі папулярнымі песнямі («Два кольори», «лелеченьки», «Явор і явори-
на», «Я стужився, мила, за тобою», «Дзвенить у зорях небо чисте», «Долиною туман 
тече» і інш). Відаць, як ніхто ў сучаснай украінскай паэзіі Паўлычка выкарыстоўвае 
т. зв. цвёрдыя формы верша (тэрцыны, секстыны, рубаі і інш.). Што да санетаў, то 
тут Паўлычку няма роўных. Яго пяру належаць не толькі шматлікія асобныя сане-
ты, а цэлыя вялікія санетныя цыклы: «львоўскія санеты», «кіеўскія санеты», «са-
неты падольскай восені», «белыя санеты», «біблейныя санеты», «спавядальныя са-
неты», «балючыя санеты» і інш.

Ва Украіне Паўлычка даўно стаў паўнамоцным прадстаўніком многіх літаратур 
свету. Ужо згадвалася адным ім укладзеная, перакладзеная ажно з 25 моў свету, забя-
спечаная кваліфікаванай прадмовай і даведкамі пра 117 аўтараў унікальная анталогія 
«світовий сонет». Менавіта там упершыню знайшлося месца і для 11 санетаў Янкі 
купалы, а таксама двух — Максіма багдановіча. Яго ж аўтарскую кнігу «сонети. 
світовий сонет», што выйшла ў 2004 г. [4], склалі, апрача ўласных санетаў, поўныя 
санетарыі англічаніна Шэкспіра, француза бадлера, славака Гвездаслава, белару-
са Янкі купалы, а таксама творы яшчэ 120 паэтаў з усяго свету, у тым ліку нашых 
Максіма багдановіча і Рыгора барадуліна. а ён жа перакладаў на ўкраінскую мову 
не толькі санетапісцаў. свайму літаратурнаму прадстаўніку за вялікую аўтарскую 
«анталогію славацкай паэзіі ХХ ст.» (1997) удзячныя славакі, за «50 польскіх паэтаў» 
(2001) — палякі, «анталогію рускай паэзіі» (2004) — расіяне, за «анталогію балгар-
скай паэзіі» (2006) — балгары… Увогуле, няма, відаць, ніводнай еўрапейскай (дый 
не толькі!) літаратуры, да якой сваім перакладчыцкім або літаратуразнаўчым сцілом 
не дакрануўся б Паўлычка. У прыватнасці, толькі ў 2-і том яго вялікага двухтомніка 
«літературознавство. критика» [3] увайшлі артыкулы пра 33-х пісьменнікаў роз-
ных народаў: ад Гамера, Шэкспіра, Хасэ Марці, Шарля бадлера да Пушкіна, бло-
ка, Ясеніна, Шолам-алейхема, Мірдзы кэмпе. У тым ліку — і пра нашых Васіля 
быкава, Рыгора барадуліна, ніла Гілевіча…

некалькі згаданых тут фактаў дазваляюць назваць Паўлычку паўнамоцным 
прадстаўніком і беларускай літаратуры, нават шырэй — беларускай культуры ва 
Украіне. беларусь і беларускае прыгожае пісьменства ён добра ведае, творы многіх 
беларускіх паэтаў (апрача названых — аркадзя куляшова, Пімена Панчанкі, Максіма 
Танка, Генадзя бураўкіна і інш.) перакладаў. неаднойчы ён наведваў нашу краіну. 
асабліва памятныя былі яго прыезды ў беларусь у лютым 2003 і ў лютым гэтага года. 
Дарэчы, у 2003 г. ён прыходзіў і ў Дом купалы, зацікаўлена агледзеў экспазіцыю, 
пакінуў свой водгук у кнізе наведнікаў Музея. абодва разы прыязджаў ён да нас яшчэ 
з адным шчырым сябрам беларускай літаратуры Раманам лубкіўскім. і абодва разы 
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пасля гэтых паездак у газеце «літературна Україна» з’яўляліся вялікія, на дзве паласы, 
развароты з зацікаўленымі, падчас трывожнымі, але разам з тым і аптымістычнымі 
дыялогамі «Паўлычка — лубкіўскі» пра сучасныя беларускія літаратурныя (і не 
толькі) справы, сучасны стан і перспектывы ўкраінска-беларускіх узаемасувязей, 
пераклады беларускіх паэтаў, рэцэнзіі на беларускія выданні і г. д.

аднак давайце вернемся да паўлычкавых перакладаў санетаў Янкі купалы. Дума-
ецца, найлепш пра сам працэс перакладу і пра адносіны перакладчыка да арыгіналаў 
могуць расказаць урыўкі з лістоў Паўлычкі да ініцыятараў вышэй названага вы-
дання. Вось, у прыватнасці, што напісаў Дмытро Васільевіч, высылаючы з кіева 
2 сакавіка 1999 г. свае пераклады на мой адрас: «Дарагі Вячаслаў! Вось трымай дзе
сяць санетаў Янкі Купалы, якія я пераклаў па Тваёй просьбе. Я ўдзячны лёсу за тое, 
што меў гонар перакладаць гэтыя надзвычай важныя творы, якія сведчаць пра геній 
аўтара, пра яго бясстрашную любоў да беларускага народу і пра вялікую тугу вялікай 
душы… У мінулым годзе я выдаў санеты Шэкспіра ў сваіх трансляцыях і, праўду ка
жучы, ужо быў пакляўся, што больш перакладаць нічога не буду. Але перад Купалам я 
адступіў. Я кланяюся не толькі Вашаму паэту, але і Вашаму народу якраз у той час, 
калі беларусы павінны ведаць, што яны не адзінокія, што ўкраінцы з імі. Калі будзе 
час, я напішу артыкул пра санеты Купалы. Бо я цяпер мог бы іх цалкам апублікаваць 
у Кіеве. Што і трэба зрабіць абавязкова… Дзякую за тое, што Ты змусіў мяне ўзяцца 
зноў за пераклады з Купалы. Прашу перадаць мае вітанні Быкаву, Гілевічу, Бураўкіну 
і Барадуліну. Пры першай жа нагодзе прыеду да Вас, мае дарагія!»1. У пачатку 1999 г. 
Паўлычка быў прызначаны надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Украіны ў Поль-
шчы, збіраўся да ад’езду ў Варшаву. Пасылаючы яму сем санетаў Янкі купалы на 
польскай мове і тры — на беларускай, я, прызнацца, не меў асаблівай надзеі на іх 
хуткі пераклад. на шчасце, я памыліўся. Заставаўся неперакладзеным на ўкраінскую 
мову толькі адзін санет — «наша гаспадарка». ліст на імя тагачаснага дырэктара 
Дома купалы Жанны Дапкюнас ад 29 снежня 1999 г. — неаспрэчнае сведчанне таго, 
што Янка купала зноў усхваляваў Паўлычку: «28 снежня мне перадалі з Пасольства 
Беларусі санет Янкі Купалы «Наша гаспадарка» для перакладу. Санет надзвычай ак
туальны. Я верыў, што ў Янкі Купалы павінна быць нешта такое, што мае адносіны 
да адвечнага жадання беларусаў — жадання мець сваю дзяржаву. Дужа дзякую за да
вер да маіх перакладчыцкіх здольнасцяў. Я перажыў пэўную радасць, перакладаючы 
«Нашу гаспадарку». 

Што ж прыцягнула ўвагу Паўлычкі — пры такой загружанасці адказнай працай — 
да санетаў Янкі купалы? санетарый беларускага песняра, як вядома, уключае 22 сане-
ты — 15 на беларускай мове, напісаныя ў 1910—1918 гг., і 7 санетаў на польскай мове, 
створаных не пазней 1904 г. Вершы гэтыя, нават узятыя самі па сабе, даюць выразнае 
ўяўленне пра веліч таленту песняра, сутнасць яго дум і перажыванняў у лёсаносны 
для бацькаўшчыны перыяд пачатак ХХ ст., пра яго шырокія мастакоўскія магчымасці. 
Янку купалу санет спатрэбіўся перш за ўсё не для выяўлення ўнутрана-асобаснага, 
інтымнага, не для разваг абстрактна-філасофскіх (хоць, несумненна, прысутнічае 
тое і другое), а для выказвання трывог, клопатаў і надзей агульнаграмадзянскага 
значэння, звязаных з сацыяльнымі і нацыянальнымі праблемамі існавання родна-
га народа. Менавіта гэткімі клопатамі клапаціўся, гэткімі трывогамі трывожыўся і 
сам Паўлычка ў няпростыя для Украіны 1990-я гг. (як, зрэшты, клапоціцца, трыво-
жыцца і зараз). Гэтым яго і ўзварушылі купалаўскія санеты.

1 арыгінал гэтага ліста, як і наступнага, захоўваецца ў фондах Дзяржаўнага літаратурнага музей 
Янкі купалы (Мінск).
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Вось такая кароткая гісторыя ўзнікнення ўкраінамоўных узнаўленняў санетаў Янкі 
купалы і даведка пра таго, хто іх узнаўляў. цяпер жа — пра самі гэтыя ўзнаўленні.

Пачну з таго, што перакладаць з блізкіх, тым больш — блізкароднасных моў 
не толькі не лягчэй, чым з моў далёкіх, а ў пэўным сэнсе нават цяжэй. Пра гэта, 
дарэчы, неаднойчы выказваўся і сам Паўлычка, перакладчыцкаму вопыту якога 
можна давяраць. Пры несумненнай дапамозе блізкай мовы (а гэта таксама неа-
спрэчны факт), перакладчыка, асабліва паэтычных твораў, падсцерагаюць і многія 
«падводныя камяні», звязаныя з міжмоўнай аманіміяй, полісеміяй, непрадбачанай 
інтэрферэнцыяй, рознасцю адных і тых жа слоў у родзе, скланенні, у стылістычнай 
афарбоўцы і інш. Перакладчык з блізкіх моў заўсёды адчувае за сваёй спіной кан-
троль чытача, у якога нярэдка арыгінал, як кажуць, на слыху, і таму ён не мае та-
кой магчымасці «перакладчыцкага манеўра» (адступлення ад арыгінала), як пры 
перакладзе з моў няблізкіх. Што ж да перакладаў санетаў, то да звычайных цяжкас-
цей з адэкватнай перадачай семантыкі, стылістыкі, тропікі дадаюцца яшчэ і свае, 
санетапісныя, звязаныя з жорсткай усталяванасцю метрыкі, рыфмікі, архітэктонікі 
і кампазіцыі гэтага віду верша. 

калі ж гаварыць пра купалаўскія санеты, то тут трэба мець на ўвазе і яшчэ 
адну акалічнасць. У той час як М. багдановіч прытрымліваўся строга вызначанай, 
кананічнай традыцыі санетапісання, Янка купала часта адступаў ад гэтай традыцыі, 
адчувальна змяншаў колькасць тых «клямараў», якімі, кажучы словамі Максіма Тан-
ка, структура санета «сціскае» творчую свабоду паэта. беларускі пясняр, выяўляючы 
дыханне часу, звычайна ламаў, асабліва ў беларускамоўных санетах 1910—1912 гг., 
пракрустава ложа традыцыйнага для санета вершаванага памеру — пяцістопнага 
ямба (Я5). Побач з Я4 («…Па межах родных і разорах») і Я6 («Запушчаны палац», 
«Таварыш мой», «бацькаўшчына» і інш.) у яго з’яўляюцца нават трохскладовыя па-
меры — ам4 («Жніво») і ан3 («Я люблю»). больш таго, ён звярнуўся да 4-іктнага 
тактавіка («Для зямлі прадзедаў маіх…»), што ўжо зусім парушала ўсталяваную тра-
дыцыю санетапісання. Да гэтага, часам у санетах не захоўвалася агульнапрынятае 
чаргаванне мужчынскіх і жаночых рыфмаў. некаторыя літаратуразнаўцы, напрыклад, 
М. Грынчык, вытлумачвалі гэта пэўнай творчай нявопытнасцю самога Янкі купалы, 
а таксама «агульнай збедненасцю нацыянальнай літаратуры з прычыны неспрыяль-
ных умоў гістарычнага развіцця» [1, 144]. на самой справе, як нам здаецца, прычы-
на тут у іншым — у даволі смелым стаўленні песняра да некаторых паэтычных тра-
дыцый, у жаданні знайсці адэкватную форму для выяўлення думкі і пачуцця, нават 
калі б дзеля гэтага і трэба было адыйсці ад нейкіх ранейшых канонаў. Відавочна, не-
выпадкова, што з дваццаці двух яго санетаў толькі два («Таварыш мой» і «на суд») 
супадаюць па метрыцы і рыфміцы, усе ж астатнія маюць кожны сваё аблічча, утва-
раючы 9 відаў і ажно 21 (!) разнавіднасць (паводле вершаванага памеру і рыфмоўкі).

аднак, як мы бачым, усе згаданыя купалаўскія мадыфікацыі беларускамоўнага 
санета не выйшлі за рамкі прывычнай для ўсходніх славян сілаба-тонікі. Гэта, зра-
зумела, таксама імпанавала Паўлычку як паэту і перакладчыку з класічнай твор-
чай загартоўкай. Да таго ж, магчымасці ўспрымаючай украінскай мовы і традыцыі 
ўкраінскай літаратуры дазвалялі ўпаўне адэкватна ўзнаўляць арыгіналы. Што, зрэш-
ты, і прывяло да творчага поспеху.

Дмытро Паўлычка ўзнавіў сродкамі роднай мовы вобразны змест першакрыніц, а 
таксама ў цэлым іх паэтыку. Вершаваны памер, якасць рыфмаў, характар рыфмоўкі, 
унутраная будова санетаў (кампазіцыя) і знешняя (архітэктоніка) усюды, за нязначным 
выключэннем, захаваны. Гэтае выключэнне, калі гаварыць пра пераклады купалаўскіх 
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беларускамоўных санетаў, датычыцца не вершаванага памеру (эквірытмічнасць усю-
ды вытрымана), а рыфмоўкі, прычым толькі ў тэрцэтах, некаторых твораў (парадак 
рыфмоўкі, замена асобных жаночых рыфмаў на мужчынскія, і наадварот). Гэта мы 
бачым у перакладах санетаў «Жніво» (вГГ ввГ — вГд двГ), «Запушчаны палац» (вГГ 
ввГ — ВгВ ггВ), «Маё цярпенне» (вГГ ввГ — ВгВ гВг), «сярод магіл» (ВГГ ВВГ — 
вГГ ввГ), «Чаму?» (Вгг ВВг — вГв ГГв), «Для бацькаўшчыны» (Вгг ВВг — ВгВ Гвв) і 
«Пчолы» ВгВ ГГв — ВгВ гВг). У той жа час заўважаецца значна больш адступленняў 
ад арыгіналаў пры перакладзе польскамоўных санетаў. і гэта зразумела. Пры ўсім 
пранікненні ўсходнеславянскай тонікі ў польскую сілабіку, якая заўважаецца на пра-
цягу ўсёй практыкі беларуска-польскіх паэтычных кантактаў (а. Міцкевіч, Я. Чачот, 
У. сыракомля і інш.), усё ж у сваіх ранніх вершах на польскай мове беларускі пяс-
няр стараўся выкарыстоўваць традыцыйную для польскай вершатворчасці сілабіку. 
У асноўным гэта 11-складовік («Białorusin», «O zmroku», «…Przestancie marzyс», 
«…Z bolem wieczystym») і ў адным выпадку («Ziemio…») — 13-складовік. Дмытро 
Паўлычка ўсе 11-складовікі ўзнавіў традыцыйным для класічнага еўрапейскага 
сілаба-танічнага санета Я5, а 13-складовік — Я6. Для параўнання: перакладчык гэ-
тых санетаў на рускую мову навум кіслік аддаў перавагу Я6, і толькі ў адным вы-
падку, пры перакладзе «…Przestancie marzyc», — Я5. Перакладчык жа санетаў на 
беларускую мову Уладзімір Мархель вырашыў праблему эквірытмічнасці іначай — 
выкарыстаў у асноўным трохскладовыя памеры: Д4 («Białorusin», «O zmroku»), ам4 
(«…Przestancie marzyc»). У двух астатніх выпадках, як і Паўлычка, ён пакарыстаўся 
Я5 («…Z bolem wieczystym») і Я6 («Ziemio…»). Думаецца, у дадзеным выпадку няма 
падставы гаварыць пра слушнасць толькі аднаго з перакладчыкаў. Мы маем справу 
са звычайнай поліварыятнасцю пры ўзнаўленні сілабікі сродкамі ўсходнеславянскай 
сілаба-тонікі.

Пішучы свае вершы на польскай мове, Янка купала ў двух выпадках, і хутчэй 
за ўсё наўмысна, паспрабаваў выкарыстаць рытмічныя і рыфмічныя магчымасці 
роднага беларускага вершавання, не характэрнага для польскай паэзіі. Так, верш 
«Nie dla was…» ён напісаў Д4, а верш «Hej, w swiat!..» — Я4, ды яшчэ з мужчынскімі 
рыфмамі. і гэта ў паэзіі на мове з пастаянным месцам націску ў словах, а менавіта на 
перадапошнім складзе! Трэба аддаць належнае У. Мархелю: пры перакладзе ён цал-
кам выкарыстаў «падмогу» аўтара арыгінала, узнавіў вершы тымі ж сілаба-танічнымі 
памерамі. Што да Паўлычкі, то эквірытмічна ён перадаў «Hej, w swiat!..», а вось у 
вершы «Nie dla was…» Д4 чамусьці замяніў, як і н. кіслік, на звычны Я5. Дарэчы, 
н. кіслік неабгрунтавана памяняў і памер верша «Hej, w swiat!..» — з Я4 на ан4…

Мы спыніліся на перадачы некаторых асаблівасцей формы, паэтыкі арыгіналаў 
(метрыка, рытміка, рыфміка, строфіка). не будзем забывацца, што ў паэзіі не толькі 
пэўны змест аформлены, але і форма змястоўная. Узнаўленне (або неўзнаўленне) 
тых ці іншых кампанентаў формы цягне за сабой захаванне (або незахаванне) таго 
ці іншага сэнсавага, эмацыянальнага напаўнення арыгінала. Разам з тым пры ўсёй 
непарыўнасці зместу і формы, у вершах вылучаецца яшчэ і аўтаномны (у пэўным 
сэнсе) семантычны ўзровень, што ствараецца ўжываннем слоў у прамым і перанос-
ным значэнні (паэтычная лексіка, тропы), размяшчэннем іх у фразах і радках (паэ-
тычны сінтаксіс), іх гучаннем (эўфанія), стылістычнай афарбоўкай… Так, як у чала-
вечым арганізме пры ўсёй важнасці літаральна ўсіх органаў сэрца — галоўны орган, 
у сістэме паэтычнага твора семантычны ўзровень — найгалоўны. Таму поспех пе-
ракладу залежыць найперш ад узнаўлення семантыкі арыгінала (у шырокім сэнсе).
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санеты Янкі купалы ва ўзнаўленнях Дмытра Паўлычкі пры параўнанні іх з 
беларускімі і польскімі адпаведнікамі — нават пры аб’ектыўных адступленнях ад 
арыгіналаў — не пакідаюць уражання перакладчыцкага сваволу, з аднаго боку, і 
сляпога калькавання — з другога. Так, гэта ўжо некалькі іншыя творы, «нешта трэ-
цяе» (а. кундзіч), бо ў іх ёсць, як пісаў самуіл Маршак, «бацька і маці: аўтар і пе-
ракладчык…». У перакладах пульсуе кроў абодвух бацькоў. У той жа час радаслоўная 
бацькі — відаць выразна. Возьмем, для прыкладу, перакладныя тэрцэты з санета 
«бацькаўшчына»:

 Так, батьківщину я здобув собі без люті,
 але не викинув кістки чужі, забуті,
 З полів, де я зростав, з озерних узбереж.

 Як зневажаєш ти мене — я в темній скруті,
 бо зневажаєш ти маю Вітчизну теж,
 а кривдиш ти її — мене тим злом уб’еш [2, 215].

Параўнаем з арыгіналам:

 Так бацькаўшчыну я здабыў сабе без злосці,
 Узрос з яе й чужых з яе не скінуў косці,
 Грудзьмі тулюсь к ёй, як да матчыных грудзей.

 і калі здзекваецца нада мною хтосьці —
 над бацькаўшчынай здзекваецца ён маей,
 калі ж над ёй — мяне тым крыўдзіць найцяжэй [2, 35].

няма ў арыгінале мікравобразаў «в темній скруті», «озерних узбереж», а ў 
перакладзе няма (магчыма, і шкада!) параўнання зямлі з маці, да грудзей якой туліцца 
лірычны суб’ект. аднак ёсць вобразная кампенсацыя: замест спакойнага «мяне тым 
крыўдзіць найцяжэй» — рашучае «мене тим злом уб’єш». і мы адчуваем: гэта так-
сама Янка купала!

Якасць перакладу любых санетаў можна вызначыць, параўнаўшы адно толь-
кі ўзнаўленні тэрцэтаў. Тэрцэты ў санетах нясуць асноўную нагрузку, у іх заключа-
на кульмінацыя і развязка вобразнай думкі, эмацыйнага напружання ўсяго твора. 
Тэрцэты купалаўскіх санетаў у перастварэнні Паўлычкі, як правіла, вызначаюцца 
яснасцю і лаканічнасцю вобразна выказанай думкі, нярэдка — афарыстычнасцю, 
філасафічнасцю. Вось некаторыя з іх: «То — білорус! Як гірко він зітха! / В багнови
ще нужди його втопила / Темнота клята, мачуха лиха; // Його майно — хатиночка 
похила, / Його життя — сокира та соха, / Кінець його страждань — корчма й мо
гила» («білорус», 1904; 2, 197); «Там пісня пливе, і пливе в небеса, / Крізь біле коло
сся проходить журливо, / І губить у пущах перо вогневе… // До мене та пісня пливе, 
і зове, / І в серці дзвенить, як у травах коса: / «Ти, брате, сіяч… ну, а де твое жни
во?» («Жниво», 1910; 2, 204); «На великім світі дзвони б’ють на славу, / Ланцюги зри
вають із плечей титани, / Браття йдуть до сонця, заживають рани… // На вели
кім світі в ясноту яскраву / Обертають люди віковічну мряву… / А що в нас?.. В нас 
тиша, лиш гримлять кайдани…» («на великім світі…», 1912; 2, 208); «Господарюєм 
так і дома, й за домами, / Ждучи даремно втіх, подібні до трави, / Що жде в спекот
ний день роси — іди злови!.. // Хліб в горлі нам стає, і душить, мов зубами, / Волан
ня: доки ж ми ще будемо рабами / Варшави панської і царської Москви?!» («наша гос-
подарка», 1918; 2, 218)… нават у адных гэтых тэрцэтах відаць скразны пафас усяго 
цыкла купалаўскіх санетаў: палкае імкненне беларусаў «людзьмі звацца», а пасля і 
сцвярджэнне, кажучы словамі Паўлычкі, іх адвечнага «жадання мець сваю дзяржа-



ву». і ці не выяўляецца тут выказаная беларускім песняром усечалавечая мара, мара 
кожнага народу, нават самага малога, жыць па-людску і быць «панам у сваёй хаце»? 
Думаецца, што выяўляецца. Відавочна, менавіта за гэтую ўсечалавечую мару-ідэю 
і змясціў Дмытро Паўлычка ў сваёй анталогіі сусветнага санета цалкам санетарый 
Янкі купалы, прычым побач з санетарыямі самых вялікіх санетапісцаў свету — 
Шэкспіра, бадлера і Гвездаслава. 
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РАМАН ІВАНЫЧУК 
(нар. у 1929)

26 лістапада 2010 г. беларускаму пісьменніку Уладзіміру караткевічу споўнілася б 
80 год. Як балюча вымаўляць гэтае слова: споўнілася б! Маючы ў сваім радаводным 
генатыпе моц доўгажыхара (яго маці, цётка, сястра пераадолелі і васьмідзесяцігоддзі), 
ён не дачакаўся і пяцідзесяці пяці, памёр 25 ліпеня 1984 г. Памёр, выявіўшы ўсе 
прыкметы не толькі выключнай таленавітасці, але і геніяльнасці.

а геній праяўляецца ва ўсім, да чаго б ён толькі ні дакрануўся сваім пяром. на-
ват у экспромце. У невялікай запісцы. Што ўжо казаць пра пісьменніцкія лісты, 
якія, на жаль, да гэтага часу мы недаравальна недаацэньваем!

Шкада, вельмі шкада, што ў самы поўны васьмітомны (у 9 кнігах) Збор твораў 
каратекевіча (1987—1991) не ўвайшло яго ліставанне. бо хто атрымліваў ці про-
ста чытаў караткевічаўскія лісты, поўныя мудрасці і досціпу, напісаныя ў лепшых 
традыцыях пісьменніцкага эпісталярыя ХіХ ст., несумненна пацвердзіць іх высо-
кую вартасць — інфармацыйную, асобасна-пазнавальную, літаратурна-эстэтычную. 
Зрэшты, чытачы «Маладосці», «Полымя», некаторых іншых беларускіх перыядыч-
ных выданняў, дзе часткова друкавалася эпісталярная спадчына пісьменніка, змаглі 
ўжо і самі пераканацца ў гэтым. не выключэнне — і ліставанне караткевіча з вы-
датным сучасным украінскім пісьменнікам, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Украіны 
імя Т. Шаўчэнкі, гістарычным раманістам Раманам іванавічам іванычуком.

Я сказаў: гістарычным раманістам. Ёсць у іванычука творы — аповесці, апавя-
данні, — прысвечаныя нашаму сённяшняму дню ці зусім нядаўняму мінуламу (у 
прыватнасці, трылогія, што складаецца з аповесцяў «сёмае неба», «Горад», «на пе-
равале»). аднак украінскі і еўрапейскі чытач ведае пісьменніка перш за ўсё як май-
стра гістарычнай прозы. Як стваральніка шырока прызнаных «Мальваў» (1965) — 
рамана пра падзеі пры султанскім і ханскім дварах напярэдадні паўстання багдана 
Хмяльніцкага. Як аўтара шэрагу іншых буйных эпічных палотнаў: «Чырвонага віна» 
(1977) — пра абарону ў ХУі ст. алеськага замка, апошняй цытадэлі калісьці магутна-
га Галіцка-Валынскага княства; «Манускрыпта з вуліцы Рускай» (1979) — пра зма-
ганне львоўскага брацтва з уніяй у канцы ХУі—пачатку ХУіі стст.; «Вады з каме-
ню» (1982) — пра пачынальніка новай украінскай літаратуры на заходнеўкраінскіх 
землях Маркіяна Шашкевіча; «Чацвёртага вымярэння» (1984) — пра Міколу Гу-
лака, актыўнага стваральніка кірыла-Мяфодзіеўскага брацтва, паплечніка Тараса 
Шаўчэнкі; «Шрамаў на скале» (1986) — пра геніяльнага івана Франко; «бо вайна — 
вайною» (1989) — пра падзеі, што разгортваліся ў Галіцыі падчас Першай сусвет-
най вайны…

Дарэчы, апошні з названых раманаў іванычук пісаў і ў беларускай «іслачы» — 
Доме творчасці пісьменнікаў імя В. Дуніна-Марцінкевіча, што каля Мінска, калі 
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прыязджаў сюды адпачыць і папрацаваць у 1986 і 1988 гг. Тады ж у час адной з 
сяброўскіх сустрэч у маёй бацькоўскай хаце ў Ракаве (недалёка ад той жа «іслачы») 
ён, прыгадваючы караткевіча, згадаў і колішнюю «Валодзеву просьбу» — напісаць 
што-небудзь і пра беларускую гісторыю. Я тут жа ўспомніў, што на Румынскім 
фронце якраз у перыяд дзеяння рамана «бо вайна — вайною» знаходзіўся паручык 
Міцкевіч — Якуб колас, і такім чынам беларускі паэт можа стаць хоць эпізадычным 
персанажам твора. іванычук ухапіўся за гэтую ідэю, папрасіў даць яму пачытаць та-
гачасныя творы песняра. Да твораў Якуба коласа я далучыў і кніжку сяргея Палуя-
на «лісты ў будучыню», якую мы з Таццянай кабржыцкай незадоўга да таго выдалі 
ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Зразумела, з належнымі каментарыямі: пра 
сувязь Палуяна з Украінай, пра яго актыўны ўдзел ва ўкраінскім друку… і вось праз 
нейкі час іванычук даслаў урывак з рамана, які ён назваў «Паручык Міцкевіч». 
З урыўка як жывы паўстаў рэальны вобраз кастуся Міцкевіча — Якуба коласа, 
якога на пачатку стагоддзя ваенны лёс закінуў у Галічыну, пад самую Румынію. Па 
дарозе паручык Міцкевіч захварэў на жаўтуху, апынуўся — ужо волей пісьменніка 
іванычука — у адным гуцульскім сяле, дзе яго выхадзілі мясцовыя настаўнікі... Паз-
ней аповед «Паручык Міцкевіч» я пераклаў на беларускую мову і надрукаваў у га-
зеце «літаратура і мастацтва» (29 мая 1989 г.).

Пра што б і пра каго б ні пісаў іванычук — усё падначалена праўдзе, гістарычнай 
ісціне, прасякнута шчымлівай любоўю да роднага краю, павагай да іншых народаў 
і культур. Пісьменнік дасканала валодае родным словам, выдатна ведае разнастай-
ныя стылявыя пласты ўкраінскай мовы, у тым ліку архаічныя, дыялектныя, жар-
гонныя. Я ўжо не кажу пра валоданне самім гістарычным матэрыялам, што ідзе на 
«ўзвядзенне» тых ці іншых твораў. Тут у іванычука могуць павучыцца (і вучацца!) 
многія гісторыкі (зрэшты, як і ў караткевіча). бо пісьменнік, перш чым сядаць за ра-
бочы стол, не адзін дзень праводзіць у архівах, бібліятэках, у гутарках з дасведчанымі 
людзьмі, спецыялістамі, назапашвае інфармацыю, якой пры нагодзе хапіла б не на 
адну дысертацыю. і як тут зноў не прыгадаць караткевіча, які ў свой час, вучачы-
ся ў аспірантуры кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Т. Шаўчэнкі, назапашваў 
дакументальны матэрыял пра паўстанне 1863 г. на беларусі, а пасля пусціў яго на 
свае мастацкія творы! 

Думаю, цяпер зразумела, чаму караткевіч пазнаёміўся — спачатку завочна, па 
творах — з іванычуком, затым знайшоў магчымасць пабываць у яго гасцінным доме 
ў львове, яшчэ больш адчуць роднасць душ і талентаў. а гэтая роднасць сапраўды 
вартая захаплення. У час згаданай ужо нашай з іванычуком ракаўска-іслацкай сустрэ-
чы аўтар «Мальваў» расказаў: толькі што прачытаў у «нёмане» аповесць караткевіча 
«У снягах драмае вясна», і літаральна быў уражаны падабенствам гэтага твора бела-
рускага пабраціма да сваёй ранняй аповесці «Прыпыніся, падарожнік!» Тэма, сюжэт-
ныя хады амаль тыя самыя: студэнцкае жыццё, 1952 г., пярэдадзень смерці сталіна… 
Ды і доля падобная абодва творы напаткала: аповесць караткевіча, напісаная ў 
1950-я гг., надрукавна толькі ў канцы 1980-х; аповесць іванычука, знятая цэнзурай з 
друку ў 1966 г., з’явілася ў свет прыблізна ў той самы час… іванычук яшчэ да сустрэ-
чы з караткевічам ведаў і любіў яго творы, адчуў духоўную і творчую блізкасць да 
беларускага пісьменніка. Ужо пасля смерці караткевіча ў прысвечаным яму «Маім 
рэквіеме» ён пісаў: «Да першай і адзінай сустрэчы, не бачыўшы яго ў вочы і ведаючы 
толькі па творах і лістах, я лічыўся з караткевічам як з настаўнікам, хоць былі мы 
равеснікамі, не пераставаў вучыцца ў яго майстэрству і пасля асабістага знаёмства; я 
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чытаў і перачытваў «каласы пад сярпом тваім», «Чазенію», «Дзікае паляванне кара-
ля стаха», з тых твораў паўставаў перада мной добры і мудры чалавек, які бясконца 
любіць сваю беларусь, яе гісторыю і глыбока шануе маю Украіну, разумеючы і наш 
боль і нацыянальны гонар. Для мяне, гістарычнага раманіста, караткевіч заўсёды 
быў узорам майстра, які ўмела валодаў і чэсна распараджаўся гістарычным матэры-
ялам, не раўнуючы як добры гаспадар набытай у поце чала маёмасцю; пад уплывам 
рамана караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» я напісаў ці не самы ўдалы 
свой твор «Манускрыпт з вуліцы Рускай», пакарыстаўшыся мастацкімі рэцэптамі 
беларускага пабраціма» («літаратура і мастацтва», 21 кастрычніка 1987 г.). 

цеплыня адносін паміж беларускім і ўкраінскім пісьменнікамі адлюстравалася і 
ў іхнім ліставанні. «Мілы Рамане!», «Мілы сябра Рамане!», «Даражэнькі мой Рама-
не!», «Мілы мой браце Рамане!» — гэтыя і падобныя звароты, характэрныя толькі 
для самых блізкіх людзей і нячастыя, дарэчы, у іншых караткевічаўскіх лістах, свед-
чаць пра надзвычай цёплыя ўзаемаадносіны, што ўсталяваліся і падтрымліваліся 
паміж імі на працягу больш як дзесяці гадоў. іванычук пасля смерці свайго белару-
скага сябра каяўся, у прыватнасці, «за свае кароткія лісты, на якія Валодзя адказваў 
то барокавымі, то гумарыстычнымі, шчыра-балючымі пасланнямі ў духу лепшага 
эпісталярыя мінулага стагоддзя» (цытата з «Майго рэквіема»). і сапраўды, у лістах 
да іванычука, упершыню апублікаваных у «Полымі» ў 1988 г. (№ 12), перад намі 
ўвесь караткевіч — з яго аналітычным розумам, энцыклапедычнасцю, палкасцю, 
досціпам, максімалізмам. Ён то падрабязна аналізуе прысланы яму новы твор, то 
дзеліцца сваімі задумамі, то цешыцца новым пісьменніцкім імем, то абураецца. 
Ён то лірычны і іранічны, то гняўлівы і ўсмешлівы, то лагодны і бескампрамісны. 
бескампрамісны, калі даводзілася адстойваць праўду, падтрымліваць сябра. Як у вы-
падку з «Мальвамі», па якіх пачалі таптацца боты беспрынцыпнай крытыкі, ледзь-
ве толькі заружавеліся яны на прарэджанай градзе ўкраінскай гістарычнай прозы. 

Уладзімір караткевіч усяляк падтрымлівае аўтара «Мальваў»: адкрыта выказ-
вае сваё захапленне кнігай, вызначае яе сутнасць («самая безнадзейная і самая 
аптымістычная з усіх, якія я ведаю»), дае пачытаць яе сваім добрым знаёмым і ся-
брам, у тым ліку пісьменніку-інваліду а. Чаркасаву, якому, спадзяецца, твор пры-
дасць «дадатковы запас жыцця». Урэшце, ён актыўна абараняе іванычука, пра што 
ўкраінскі пісьменнік з удзячнасцю згадвае ў «Маім рэквіеме»: «не дзеля пахвальбы, 
а для характарыстыкі караткевіча, пісьменніка чэснага і прынцыповага, сапраўднага 
рыцара дружбы, не магу не згадаць яго знішчальнага паслання аднаму маскоўскаму 
крытыку-чарнасоценцу, у якім Валодзя, адным з першых, стаў на абарону майго 
рамана «Мальвы». У вялікім лісце (можна сказаць — артыкуле) В. аскоцкаму, які 
аглабельна прайшоўся па «Мальвах» ва ўсесаюзным друку, караткевіч даказвае, пе-
раконвае, нават патрабуе, не баючыся завастрэння, гіпербалізацыі, а часам і «моцна-
га» слоўца. беларускі літаратар заступаецца за ўкраінскага пісьменніка перад рускім 
крытыкам. ці не выяўляецца ў гэтым сапраўдны, а не паказны, інтэрнацыяналізм 
караткевіча, глыбокае разуменне ім пісьменніцкага братэрства?! ці не адчуваюц-
ца тут традыцыі Максіма багдановіча, які ў рускім друку, на вачах рускага чытача 
бараніў у свой час справы ўкраінцаў?! Здзіўляе яшчэ і караткевічаўская відушчасць, 
здольнасць праракання, заснаваная не адно на энцыклапедычных ведах, але і на 
інтуіцыі. «Мальвы»… входят в первую десятку наших исторических романов». Гэта 
было сказана яшчэ ў 1982 г. пра твор, які бэсціла ці, у лепшым выпадку, замоўчвала 
афіцыйная крытыка, які з часу свайго з’яўлення амаль дваццаць гадоў не выдаваўся 
(сітуацыя нагадвае выпадак з раманам «нельга забыць» самога караткевіча). Гэта 



было сказана пра твор, які сёння займае сваё пачэснае месца ў залатым фондзе 
ўкраінскай літаратуры.

Такія словы суцяшэння, падтрымкі, заступніцтва былі вельмі дарэчы для іваны-
чука. бо не толькі «Мальвы» напаткаў незайздросны лёс. скажам, напісаны яшчэ 
ў 1960-я гг. яго «Жураўліны крык» — пра горкі лёс «салавецкага пакутніка», запа-
рожскага атамана Пятра калнышэўскага, якога па загадзе екацярыны іі на двац-
цаць пяць год пасадзілі ў яму-адзіночку на салаўках, — упершыню з’явіўся толькі 
ў канцы 1980-х гг. у львоўскім часопісе «Жовтень» …

лісты пісьменніка звычайна цікавыя і для выяўлення, удакладнення асобных 
момантаў яго жыццёвай і творчай біяграфіі. Так, караткевіч паведамляе іванычуку пра 
смерць сваёй маці («Матухна мая адыйшла. і не магу я дагэтуль ачомацца ад гора»), 
расказвае пра некаторыя дэталі свайго побыту, падрабязнасці жыцця («пашкодзіў нагу 
ў Татрах»; «еду ў браціславу цераз брэст—Варшаву—кракаў» і г. д.). Часта ў лістах су-
стракаюцца звесткі літаратурнага характару, звязаныя, у прыватнасці, з публікацыяй 
у часопісе «Маладосць» гістарычнага рамана-дэтэктыва «Чорны замак альшанскі» 
(«пачалі друкаваць маю «псіхалогію з дэтэктывам»; «магу пахваліцца, на чорным 
рынку нумар часопіса — пяцьдзясят рублёў»), з аўтарызацыяй украінскага перакладу 
«Дзікага палявання караля стаха», з экранізацыяй гэтага рамана на «беларусьфільме» 
(«са «стахам» на кінастудыі ёсць крыху прыкрасці. абкарнаюць і яго»). З лістоў да 
іванычука можна глыбей зразумець эстэтычныя погляды пісьменніка, яго творчае 
крэда. Вось караткевіч ацэньвае кнігу «Манускрыпт з вуліцы Рускай»: «і гісторыя 
цікавая, і (што заўсёды самае каштоўнае для мяне) з вялікім сэнсам для сённяшня-
га дня. і беспамылковы знак добрай кнігі: самому захацелася пісаць».

Вялікі сэнс для сённяшняга дня… ці не да гэтага, пішучы нават пра самую сівую 
даўніну, імкнуўся і сам караткевіч? ці не таму яго творы жывуць сёння і будуць 
жыць заўсёды?
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РАМАН ЛУБКІЎСКІ 
(нар. у 1941)

Роля творчай асобы ў развіцці літаратурных узаемасувязей надзвычай важная, без 
перабольшання — незаменная. без сувязіста-літаратара не могуць як след функцы-
янаваць міжнародныя «масты дружбы», па якіх, услед за літаратурай і культурай у 
цэлым, лягчэй «пераязджаюць» стасункі эканамічныя, гандлёвыя, палітычныя і інш.

калі гаварыць толькі пра міжславянскія літаратурныя сувязі, то тут «сувязістаў» 
увогуле нямала. Праўда, адны з іх выпадкова падключаліся да такога занятку, 
займаліся ім часова. Другія ўсё жыццё падтрымліваюць сувязь, але арыентуюцца 
толькі на адзін яе «канал»: прапагандуюць адну літаратуру або творчасць аднаго 
нейкага пісьменніка. а вось трэція… Трэція хочуць і — галоўнае — могуць пад-
ключаць да роднай культуры лепшыя дасягненні многіх славянскіх пісьменнікаў 
і літаратур у цэлым. Зразумела, нават у нашым шматмільённым славянскім свеце 
такіх працаўнікоў налічваецца літаральна адзінкі. З беларусаў ім быў, у прыватнасці, 
Максім багдановіч, які зацікаўлена і метадычна знаёміў сваіх чытачоў з літаратурай, 
культурай, гісторыяй беларусаў, рускіх, украінцаў, палякаў, чэхаў, сербаў, балгар… Што 
да сучаснай Украіны, то ім, несумненна, з’яўляецца вядомы пісьменнік і грамадскі 
дзеяч Раман Мар’янавіч лубкіўскі. 

нагадаем некалькі біяграфічных звестак, паколькі яны паказваюць на асноўныя 
вытокі гэтай дзейнасці. нарадзіўся Раман лубкіўскі 5 жніўня 1941 г. у сяле астрывец 
Тэрабаўлянскага раёна на Тарнопальшчыне ў бікультурнай сям’і: маці — украінка, 
бацька — паляк. Як падкрэсліў адзін з буйнейшых сучасных украінскіх пісьменнікаў, 
Герой Украіны Дмытро Паўлычка, улюбёнасць лубкіўскага ў славянскі свет «ідзе з 
глыбіні сэрца, з народжанай еднасці ўкраінскай і польскай крыві, якая віруе ў ім. 
Менавіта гэта еднасць у яго сэрцы ўзмацняе ўкраінскі патрыятызм, завастрае па-
чуццё справядлівасці, праз якое незаконна прыніжаная і патаптаная чужынцамі і 
«сваімі» пігмеямі Украіна і ўкраінская мова становяцца ідэаламі ягонага жыцця, 
творчасці, няспыннай грамадскай і палітычнай дзейнасці» [4, 508]. належнае ве-
данне моў і культур славянскіх лубкіўскі першапачаткова здабываў на славянскім 
аддзяленні філфака львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя івана Франко. Паступо-
ва ўдасканальваліся і рэалізаваліся гэтыя веды ў часе яго працы намеснікам рэдак-
тара львоўскага літаратурна-мастацкага часопіса «Жовтень» (вёў там, у прыватнасці, 
раздзел перакладаў «славянскія рэкі»), старшынёй львоўскага арганізацыі саю-
за пісьменнікаў Украіны, грамадска-культурнага аб’яднання «Просвіта», кіраўніка 
львоўскага абласнога ўпраўлення культуры, дэпутата Вярхоўнай Рады Украіны, над-
звычайнага і Паўнамоцнага Пасла Украіны ў Чэхіі і славакіі… 

Пісьменніцкі набытак Рамана лубкіўскага вызначаецца найперш, зразумела, 
уласнымі творчымі дасягненнямі. сёння ён — адзін з самых вядомых украінскіх 
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літаратараў, аўтар больш двух дзесяткаў арыгінальных паэтычных кніг, паэт са сваім 
адметным голасам. асобныя зборнікі яго вершаў выходзілі ў розных краінах, у тым 
ліку і ў беларусі [3]. але сёння гаворка не пра гэта. ідучы следам за сваім вялікімі 
настаўнікамі іванам Франко і Максімам Рыльскім, працуючы поруч і падзараджа-
ючыся энергіяй актыўнейшага міжкультурнага «сувязіста» Дмытра Паўлычкі, на-
следуючы іх энцыклапедызм, шчыры патрыятызм і шырокі ўніверсалізм, паэт, пе-
ракладчык, славяназнавец лубкіўскі «паказвае датычнасць украінцаў і іхняй працы 
ў фармаванні цывілізацыі славянскай еўропы, ці, калі хочаце, еўрапейскай сла-
вяншчыны» [4, 512]. Яго перакладчыцкае сціло ажывіла ў стыхіі ўкраінскага во-
бразнага слова сотні твораў дзесяткаў паэтаў літаральна ўсіх сучасных славянскіх 
народаў. Да гэтага яго пяру належаць глыбокія артыкулы-даследаванні пра расіяніна 
аляксандра Пушкіна («крыштальная крыніца натхнення») і славака Павала Орсага 
(Гвездаслава) («Зара Гвездаслава»), балгарына Хрыста боцева («свабоды палымяны 
геній») і чэха іржы Волькера («сэрца Волькера»), сербку Дэсанку Максімавіч («Ва-
ладарка паэзіі — Дэсанка») і паляка Марэка Ваўжкевіча («адчуванне мяжы… але не 
апошняй!»), пра беларусаў цётку (алаізу Пашкевіч) («на струнах буры»), Максіма 
багдановіча («святло чыстае, незмяркальнае»), Янку купалу («Гэта жывое і веч-
нае слова»)… названыя (як і іншыя) артыкулы друкаваліся ва ўкраінскай перыёды-
цы, уваходзілі ў якасці прадмоў да ўкладзеных і перакладзеных лубкіўскім асобных 
зборнікаў вершаў Дэсанкі Максімавіч, лаца навамескага, Францэ Прэшэрна, Ма-
рэка Ваўжкевіча, цёткі, Максіма багдановіча, склалі (разам з іншымі публікацыямі) 
кнігу яго літаратурна-крытычных нарысаў «Многосвіточ» [2]. аднак, бадай, самае 
адметнае, чым вызначыўся лубкіўскі як славяналюб і славяназнаўца, — і не толькі ва 
Украіне, але і ва ўсім славянскім свеце — гэта стварэнне двух унікальных анталогій: 
«слов’янське небо» [7] і «слов’янська ліра» [6].

на тытуле «славянскага неба», што выйшла ў львове яшчэ ў 1972 г., —даволі 
вымоўны падзагаловак: «Вершы рускіх, беларускіх, польскіх, чэшскіх, славацкіх, 
серба-лужыцкіх, югаслаўскіх, балгарскіх паэтаў у перакладзе Рамана лубкіўскага». 
Такім чынам, гэта неардынарнае выданне працягнула справу (толькі, зразумела, на 
больш высокім, сучасным узроўні), пачатую сто гадоў перад тым хрэстаматыяй ру-
скага перакладчыка і бібліёграфа М. В. Гербеля «Поэзия славян» (Пб., 1871). ка-
нешне, за стагоддзе ўсе славянскія літаратуры выраслі колькасна і якасна, і цяпер 
нават самая аб’ёмістая анталогія не здолее ўмясціць у сябе адны толькі выдатныя 
творы славянскага прыгожага пісьменства. і ўсё ж ідэя звесці ўсе славянскія паэ-
тычныя рэкі ў адно літаратурнае мора, змясціць асобныя творы славянскай паэзіі ў 
адной мікраанталогіі аказалася надзвычай плённай і арыгінальнай. Ва ўсялякім разе 
падобнага выдання ў пасляваенны час ні ў адной іншай славянскай краіне, апрача 
Украіны, не з’явілася.

У кнізе змешчаны кароткія нататкі перакладчыка пра ўсіх славянскіх паэтаў, 
прадстаўленых у ёй. У невялікай прадмове «ад перакладчыка» лубкіўскі прызнаваўся: 
«З багацейшага гучання паэзіі славянскага свету выбіраліся, як на мой погляд, важ-
ныя, хоць далёка не ўсе тоны. Тыранаборчы дух класічнай рускай паэзіі, яе вечнае, 
рэвалюцыянізуючае абнаўленне, задушэўнасць паэзіі беларускай, шчырая чалавеч-
насць паэзіі чэшскай, славацкай, традыцыйнасць і разам з тым незаспакоенасць 
польскай, пачуццёвасць серба-лужыцкай, парывістасць і шматфарбнасць балгар-
скай, разнастайнасць паэзіі народаў югаславіі — і паводле гэтых адзнак (зразуме-
ла, досыць умоўных) фарміравалася кніжка» [7, 6].

крыху больш чым праз дзесяць гадоў, у 1983 г., на аснове «славянскага неба» 
лубкіўскі, ужо ў кіеве, выдаў зборнік «славянская ліра». і ў першую, і ў другую кнігу 



75

ўвайшлі творы ажно 136 (!) славянскіх паэтаў. Праўда, калі ў першай з іх кожны паэт 
быў прадстаўлены адным, рэдка — двума-трыма, вершамі, то ў другой — некалькімі, 
прычым звычайна новымі, перакладамі. крыху зменена (колькасна і якасна) і нацы-
янальнае прадстаўніцтва асобных славянскіх паэзій. аднак ў абедзвюх кнігах самыя 
розныя вершы — грамадзянскія, філасофскія, інтымныя, пейзажныя — аб’ядноўвае 
адзін выразны матыў: адвечнае пабрацімства славянскіх народаў. Ён, гэты матыў, ча-
сам гучыць пэўна, выяўляецца непасрэдна. Як, скажам, у вершах рускага паэта аляк-
сандра адоеўскага «славянскія дзевы» ці харвата Петара Прэрадавіча «Прызначэнне 
славянства». аднак у цэлым ідэя дружбы брацкіх народаў прарастае ў «славянскай 
ліры» спакваля, увасабляецца не просталінейна, а хутчэй апасродкавана. Пра гэта 
сведчаць перш за ўсё ўключаныя ў анталогію творы розных славянскіх паэтаў пра 
Украіну, украінскі народ, яго гісторыю, культуру, мову. назавем хаця б вершы рускіх 
Мікалая някрасава «на смерць Шаўчэнкі» і Мікалая ціхавава «анна Яраслаўна», 
беларуса Максіма Танка «на Украіне», палякаў Владзімежа слабодніка «Да Міколы 
бажана» і Мечыслава Яструна «Песня Яраслаўны», чэха Рудальфа Майера «Україна», 
балгарына Захарыя іванова «Украіне»… Разам з тым укладальнік і перакладчык увёў 
у анталогію творы, якія тэматычна пацвярджаюць міжславянскія кантакты. Я маю 
на ўвазе такія вершы, як «Шапэну» расіяніна афанасія Фета, «боль сербіі» бела-
руса Пімена Панчанкі, «балгарскаму брату» беларуса ніла Гілевіча, «З падарожжа ў 
беларусь 1965 года» лужычаніна кіта лорэнца, «беларускі снег» балгарына андрэя 
Германава і г. д. Урэшце, няўжо не сцвярджаецца, хоць і апасродкавана, еднасць 
славянскіх народаў ужо тым, што вершы ўсіх славян, як добрыя сябры, сышліся ў 
адной кнізе, выдадзенай у перакладзе на адну са славянскіх моў, у адной з суверэн-
ных славянскіх краін!

кніга «славянская ліра» (як, дарэчы, і «славянскае неба») спалучыла ў сябе 
якасці двух самастойных выданняў. Па-першае, гэта арыгінальная анталогія агуль-
наславянскай (за выключэннем, зразумела, украінскай) паэзіі. Па-другое, гэта вы-
бранае аднаго перакладчыка, Рамана лубкіўскага. апошняя акалічнасць дазваляе 
даволі выразна ўбачыць творчы почырк, стыль перакладчыка. У слова «стыль» мы 
ўкладаем яго літаратуразнаўчы змест, што ўключае ў сябе два традыцыйныя мо-
манты, акрэсленыя займеннікамі «што» і «як»: што (каго канкрэтна, якія творы) 
і як (ступень адэкватнасці мастацкага перакладу) узнаўляе перакладчык. Пра тое, 
каго пераклаў лубкіўскі, у цэлым відаць ужо са зробленага пераліку асобных імёнаў 
славянскіх паэтаў. Што датычыць перакладчыцкага майстэрства, то параўнанне 
рознаславянскіх арыгіналаў і іх украінамоўных узнаўленняў сведчыць пра ўважлівае 
стаўленне лубкіўскага да першакрыніц, імкненне дакладна перадаваць не толькі 
інфармацыю сэнсавую, але і кананатыўную, вобразна-выяўленчую, экспрэсіўную. 
Перакладчык па магчымасці ўзнаўляе арыгінал у еднасці яго зместу і формы, захоўвае 
дамінантныя дэталі яго зместу і асаблівасці паэтыкі. Галоўнае ж — імкнецца да 
таго, каб твор і ў перакладзе аказваў на чытача прыблізна такое ж уздзеянне, як і 
ў арыгінале, выклікаў падобныя эмоцыі. адным словам, імкнецца паэзію перада-
ваць паэзіяй. Зразумела, не заўсёды гэта ўдаецца. Тым больш, што пераклад з род-
насных моў, у параўнанні з перакладам з моў няроднасных, мае свае «падводныя 
камяні»: «пасткі» міжмоўнай аманіміі, інтэрферэнцыі, асаблівы кантроль чытачоў, 
у якіх арыгінал нярэдка «на слыху» і інш. Часам з перакладчыкам можна спрачац-
ца, не згаджацца з узнаўленнем таго ці іншага вобраза, вобразнай дэталі, лексемы. 
але, як правіла, наяўнасць спецыфічнага перакладчыцкага таленту, вялікі творчы 
вопыт, валоданне славянскімі мовамі, добрае веданне творчасці славянскіх паэтаў, 
славянскіх рэалій, выручаюць перакладчыка. 
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Дзякуючы лубкіўскаму ў адзінае рэчышча славянскіх літаратур уліваецца і рака 
беларускай паэзіі. У «славянскім небе» яна была напоўнена вершамі 20 паэтаў, у 
«славянскай ліры» — 15. не стала твораў Францішка багушэвіча, каруся каган-
ца, Міхася Чарота, Уладзіміра Дубоўкі, Міхася Машары, Піліпа Пестрака, лары-
сы Геніюш, Васіля Зуёнка, Мар’яна Дуксы, затое з’явіліся прозвішчы Паўлюка ба-
грыма, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Янкі лучыны, Пімена Панчанкі. У цэлым у 
дзвюх анталогіях знайшлося месца для знакавых вершаў 24 беларускіх паэтаў (для 
параўнання: для столькі ж — польскіх і 37 — рускіх). калі ж улічыць і пераклады, 
што не ўвайшлі ў дзве анталогіі, а таксама артыкулы пра беларускіх майстроў ма-
стацкага слова, то, несумненна, Раман лубкіўскі — на сёння самы плённы і адказ-
ны паўнамоцны прадстаўнік беларускай літаратуры на братняй украінскай зямлі. і ў 
першую чаргу — духоўны паўпрэд нашага Максіма багдановіча.

Увага і павага ўкраінцаў да асобы і творчасці аўтара «Вянка» пачалася, па сутнасці, 
у адначассе з першымі публікацыямі твораў беларускага паэта ў «нашай ніве» і не 
канчаецца да нашага часу. Ва Украіне пераклады твораў багдановіча і артыкулы пра 
яго друкаваліся (і друкуюцца дагэтуль) даволі часта. У той жа час можна вызначыць 
тры этапныя моманты ва ўкраінамоўным успрыманні творчай спадчыны багдановіча. 
Першы, які ўмоўна назавём «драй-хмараўскім», звязаны з выданнем у 1929 г. зборніка 
«Вянок», куды ўвайшлі перакладзеныя Міхайлам Драй-Хмарам (1889—1939) 42 вер-
шы і ягоная грунтоўная прадмова да кнігі [1]. Другі — «дзенісюкоўскі» — прадвыз-
начаны з’яўленнем кнігі М. багдановіча «лірыка» ў знакамітай серыі «Жамчужыны 
сусветнай лірыкі» кіеўскага выдавецтва «Дніпро» [2]. арганізатарам і натхняльнікам 
гэтага выдання, яе ўкладальнікам, аўтарам знакавай прадмовы «Званар беларускага 
адраджэння» стаў прафесар (тады яшчэ дацэнт) львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя і. Франко іван аксенцьевіч Дзенісюк (1925—2009). Пакуль у беларусі яшчэ няс-
мела прыстасоўваліся да наймення «класік» у дачыненні да багдановіча, украінцы 
безапеляцыйна паставілі яго ў адзін шєраг з такімі тытанамі паэтычнага слова, як 
англічанін Шэкспір і шатландзец бёрнс, немец Шылер і рускі лермантаў, бельгіец 
Верхарн і таджык амар Хаям, кнігі якіх некалькі раней пабачылі свет у гэтай жа 
серыі. Трэці этапны момант прэзентацыі творчасці М. багдановіча ўкраінскаму чы-
тачу непасрэдна суадносіцца з асобай Рамана лубкіўскага. неаспрэчным сведчан-
нем гэтага з’яўляецца ўкладзеная, забяспечаная грунтоўнай прадмовай, камента-
рыям і ў значнай ступені перакладзеная ім кніга М. багдановіча «стратим-лебідь» 
[3]. Гэта, па сутнасці, першы Поўны збор твораў класіка беларускай літаратуры за 
межамі беларусі. Такога замежнага выдання пакуль што няма нідзе.

Да творчасці і постаці М. багдановіча Раман лубкіўскі падступаўся настойліва і 
даўно. Яшчэ ў канцы 1966 г. у часопісе «Дніпро» (№ 12) ён надрукаваў арыгінальны 
артыкул да 75-годдзя беларускага паэта з красамоўнай назвай «Речник прирече-
них» і пераклады вершаў «Пагоня», «санет», твораў з цыклу «старая спадчына». 
У львоўскай газеце «Вільна Україна» за 9 снежня таго ж года змясціў пераклады яшчэ 
двух санетаў — «Що з того, що у серці вірш кипить?..» («Что из того, что стих в душе 
кипит?..») і «серед боліт, під сонячним промінням…» («на цёмнай гладзі сонных 
луж балота…»). а ў кнізе «лірыка», што выйшла праз год, апублікаваў пераклады 
ўжо больш за два дзесяткі твораў М. багдановіча, сярод якіх такія вядомыя, як вер-
шаванае апавяданне «Вераніка», балада «страцім-лебедзь», вершы «Пагоня», «кас-
цёл св. анны ў Вільні», «народ, беларускі народ!..», «Раманс», «актава», «Тэрцы-
ны», «Пентаметры», санеты «У Вільні», «Прынадна вочы ззяюць да мяне…» і інш. 
Пазней друкаваў і іншыя пераклады з М. багдановіча. некаторыя з ранейшых і паз-



нейшых перакладаў укючыў у анталогіі «слов’янське небо» («народе, відколи твій 
рід…», «Романс», «білорусь») і «слов’янська ліра» («Погоня», «стратим-лебідь», 
«Переписувач», «не блищать в змеркання пору…»). і ўсё ж галоўная, неацэнная за-
слуга Р. лубкіўскага і перад багдановічазнаўствам, і ўвогуле перад беларускай куль-
турай — выданне «стратим-лебедя»… 

У кнігу ўвайшлі літаральна ўсе паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, 
літаратурна-крытычныя творы аўтара «Вянка» і яго эпісталярый у лепшых укра-
інскіх перакладах. Творы паэзіі прадстаўлены перакладамі Міхайла Драй-Хмары, 
Міколы Зэрава, Рыгора кочура, Яраслава Яра-славутыча, Дмытра Паўлычкі, ігара 
калынца, сцяпана літвіна, Уладзіміра лучука, аксаны сенатовіч, Віктара Чабаненкі 
і інш. Таццяна кабржыцкая пераклала для выдання шэраг літаратурна-крытычных 
артыкулаў («Глыбы і слаі», «За сто год», «кароткая гісторыя беларускага пісьменства 
да ХУі сталецця», «беларускае адраджэнне», «санет», «Забыты шлях», «Грыцько 
Чупрынка», «Уладзімір Віннічэнка» і інш.). асноўны ж цяжар па выданні «страцім-
лебедзя» вынес на сваіх плячах сам Раман лубкіўскі. і гэта не толькі клопаты, звяза-
ныя з укладаннем кнігі, выбарам гатовых і заказам новых перакладаў, рэдагаваннем 
тэкстаў, напісаннем вялікай прадмовы да кнігі «беларускі ікар» (па сутнасці — асоб-
нага літаратуразнаўчага даследавання), неабходных каментарыяў і г. д. Можна толькі 
ўявіць, колькі часу і творчай энергіі ўзялі ў Р. лубкіўскага тыя шматлікія яго паэтыч-
ныя і празаічныя пераклады, без якіх выданне Збору твораў М. багдановіча было б 
далёка не поўным. Вось асобныя факты. Толькі з прозы Р. лубкіўскі ўзнавіў сродкамі 
роднай мовы апавяданні, нарысы, публіцыстыку, лісты, украіназнаўчыя працы і 
інш. Што ж да твораў паэзіі, то іх ва ўзнаўленні Р. лубкіўскага налічваецца ажно 
166 пазіцый (!). Ён адзін цалкам ці амаль цалкам пераклаў такія багдановічаўскія па-
этычныя цыклы, як «Згукі бацькаўшчыня», «Места», «Думы», «каханне і смерць», 
«Вершы беларускага складу», «З чарнавых накідаў» і інш. Усё гэта дазваляе лічыць 
кнігу М. багдановіча «стратим-лебідь» аўтарскім выданнем Рамана лубкіўскага.

Дарэчы, багата і прыгожа выдадзеная кніга адкрыла новую прэстыжную выда-
вецкую серыю «Ad fontes» («Да крыніц»). У задуме Р. лубкіўскага — выданне ў гэ-
тай серыі твораў Янкі купалы.
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НА МЯЖЫ ТЫСЯЧАГОДДЗЯЎ
(замест заключэння)

У працэсе беларуска-ўкраінскіх літаратурных узаемасувязей ХХ— пачатку 
ХХі стст. вылучаюцца чатыры своеасаблівыя па сваёй інтэнсіўнасці і якасці перы-
яды: 1905—1929 гг; 1930—1955 гг.; 1956—1990 гг. нарэшце, чацвёрты перыяд настаў 
з пачаткам 90-х гг. ХХ ст. і працягваецца да гэтага часу. абумоўлены ён эпахальнымі 
грамадска-палітычнымі акалічнасцямі — распадам былой савецкай імперыі, куды 
ўваходзілі ўкраінскія і беларускія землі, атрыманнем беларуссю і Украінай дзяр жаў най 
самастойнасці. Чым жа характарызуецца працэс беларуска-ўкраінскіх літаратурных 
узаемасувязей менавіта апошняга на сёння перыяду?

Зразумела, каб адказаць на гэтае пытанне, трэба найперш прааналі заваць, якія 
творы, якіх пісьменнікаў і хто ў гэты час перакладаў. Першае, што кідаецца ў вочы — 
гэта рэзкае змяншэнне інтэнсіўнасці ўзаемаперакладаў. калі ў 60—80-я гг. ХХ ст. ледзь 
не кожны год выходзіла па дзве-тры перакладныя кнігі беларускіх пісьменнікаў ва 
Украіне і ўкраінскіх — у беларусі, не кажучы ўжо пра дзесяткі штогодніх публікацый 
у розных зборніках і перыёдыцы, то ў 1990-я гг. узаемапераклады сустракаюцца 
непараўнана радзей. Другое: беларусы перакладаюць украінцаў значна часцей, чым 
украінцы — беларусаў. каб не быць галаслоўным, прывядзем канкрэтныя прыклады.

У 1990-я гг. ва Украіне з’явіліся толькі чатыры невялікія кніжкі бе ла рускіх 
пісьменнікаў у перакладзе на ўкраінскую мову. Гэта цікавая двухмоўная (творы 
падаюцца ў арыгінале і па-ўкраінску) мікраанталогія беларускай паэзіі «Мелодії 
білоруської жалійки» (кіеў, 1998), укладзеная і цалкам перакладзеная Уладзімірам 
Гуцаленкам, таксама двухмоўная кніжка вершаў харкаўскай паэтэсы Маі львовіч 
«цяпельца — Вогник» (Харкаў: Прапор, 1997), у якую ўвайшлі вершы ў арыгінале і 
ў аўтарскім перакладзе, невялікі зборнік вершаў дачасна памерлай Яўгеніі Янішчыц 
«неприручена пташка» (1997), што ў перакладзе Ганны косткіў-Гускі і з прадмовай 
сяргея Законнікава выйшаў у Тарнопалі, а таксама збор нік вершаў алеся Пісарыка, 
што ў 2000 г. пабачыў свет у Мінску ў перастварэнні мінчаніна Валерыя стралко. Да 
гэтага варта яшчэ дадаць выдадзены ў арыгінале, на беларускай мове, зборнік вершаў 
«адлегласць» дачасна памерлага Васіля сідарэнкі, які жыў і працаваў ва Украіне. 
Зборнік старанна падрыхтаваны Дмытром Чараднічэнкам і Дмытром Онкавічам, 
колішнімі сябрамі Васіля (Д. Чараднічэнка напісаў таксама «Пасляслоўе» да кніжкі). 
Дмытро білавус, вядомы паэт-перакладчык і кіраўнік літаратурнай студыі пры вы-
давецтве «Молодь», дзе ў свой час займаўся малады беларускі паэт, у прадмове 
«наш друг Васіль» цёпла згадвае пра свайго былога вучня, а пазней — літаратурнага 
пабраціма, аналізуе ягоныя вершы… Трэба ўспомніць таксама ўвогуле нешматлікія 
публікацыі беларускіх твораў ва ўкраінскай перыёдыцы 1990-х гг. і ў цікавай трохтом-
най анталогіі разнамоўнай паэзіі Украіны «на нашій, на своїй землі» (книга 1. к., 
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1995 — вершы Міхася казакова, Маі львовіч і таго ж сідарэнкі; книга 3. к., 1997 — 
вершы іны снарскай). Дарэчы, кніга В. сідарэнкі «адлегласць», анталогіі «Мелодії 
білоруської жалійки» і «на нашій, на своїй землі» выйшлі ў дзяржаўнай «Головній 
спеціалізованій редакції літератури мовами національних меншин України» пры 
непасрэдным спрыянні Дзяржаўнага камітэта Украіны па справах нацыянальна-
сцей і міграцыі. Пэўная, невялікая колькасць перакладаў з беларускай мастацкай 
літаратуры (у асноўным — паэзіі) з’явілася і на старонках украінскай перыёдыкі, у 
тым ліку — правінцыйнай (екацярынаград, Запарожжа, Тарнопаль і інш.). на жаль, 
ва Украіне не былі годна адзначаны знамянальныя даты беларускай літаратуры — 
ні 110-годдзе з дня нараджэння Янкі купалы і Якуба коласа (1992), ні 100-годдзе з 
дня нараджэння Максіма багдановіча (1991), які так многа зрабіў для вывучэння і 
прапаганды ўкраінскай літаратуры і культуры ў цэлым. 

Што да перакладаў у 90-я гг. ХХ ст. украінскай літаратуры на беларускую мову, 
то тут набытак значна большы. Яшчэ ў 1989 г. у мінскім выдавецтве «Мастацкая 
літаратура» пабачыў свет вялікі том выбраных паэтычных твораў Тараса Шаўчэнкі, 
якім пачаўся выпуск самай прэстыжнай у беларусі перакладной серыі «скарбы сус-
ветнай літаратуры». У кнігу ўвайшлі вядомыя вершы і паэмы кабзара як у раней-
шых, у пэўным сэнсе класічных, перакладах Янкі купалы, Якуба коласа, Змітрака 
бядулі, Петруся броўкі, Пятра Глебкі, аркадзя куляшова, так і ў зусім новых 
узнаўленнях Рыгора барадуліна і Васіля Зуёнка. У 1995 г. кніга Шаўчэнкі «Вершы. 
Паэмы» (укладальнік і аўтар прадмовы В. бехціна) пабачыла свет у серыі «Школь-
ная бібліятэка»… 

Увогуле, 1990-я гг. пачаліся выданнем шэрагу арыгінальных перакладных украінскіх 
кніг. Гэта кніжка вершаў Рамана лубкіўскага «Пялёсткі святла» (1990; у калектыўным 
перакладзе), зборнік гумарыстычных апавяданняў і гумарэсак 53 украінскіх аўтараў 
«Эліксір маладосці» (1990; укладанне і пераклад Рыгора Родчанкі), кніга Уладзіміра 
Яварыўскага «Марыя з палыном у канцы стагоддзя» (1991), куды ўвайшлі аднай-
менны раман пісьменніка (пераклад Вячаслава Рагойшы) і ягоная аповесць «Веч-
ныя картэлісы» (пераклад Усевалада Рагойшы), вялікі том гістарычных аповесцей 
і апавяданняў Валерыя Шаўчука «Забойства Пятра невядомага» (1993) у пера-
кладзе Уладзіміра арлова. Да гэтага, на самым пачатку 1990-х гг., выйшлі ў Мінску 
статысячнымі тыражамі на рускай мове вядомыя раманы с. склярэнкі «Владимир» і 
«святослав» (1990; абодва ў перакладзе а. Дэйча і і. Дорбы) і У. Віннічэнкі «Золотые 
россыпи. Чекисты в Париже» (1991; пераклад а. Рудэнкі-Дэсняка). У 1996 г. у серыі 
«Школьная бібліятэка» пабачыла свет кніга выбраных твораў Міхайлы кацюбінскага 
і лесі Украінкі. кнігу ўклала, напісала прадмову да яе і пераклала хрэстаматыйнае 
апавяданне кацюбінскага «коні не вінаватыя» Таццяна кабржыцкая. аўтар гэтых 
радкоў выступіў у кнізе як перакладчык аповесці «цені забытых продкаў» і драмы-
феерыі лесі Украінкі «лясная песня»(дарэчы, гэта другі — пасля Хведара Жычкі — 
поўны беларускі пераклад знакамітага твора). У кнігу ўвайшлі яшчэ многія класічныя 
вершы лесі Украінкі ў творчых узнаўленнях Эдзі агняцвет, Міколы аўрамчыка, 
юркі Гаўрука, ніла Гілевіча, сяргея Грахоўскага, сяргея Дзяргая і іншых вядо-
мых беларускіх паэтаў-перакладчыкаў. У 1997 г. выдавецтва «юнацтва» выдала ў 
прыгожым афармленні кнігу ўкраінскіх і беларускіх народных легендаў, паданняў 
і казак «Падарожжа ў чароўны свет». Творы ўкраінскага фальклору на беларускую 
мову пераклала Т. кабржыцкая, прадмову да выдання напісалі багдан Чайкоўскі і 
Міхась Пазнякоў. нарэшце, перадапошні год мінулага стагоддзя ў гісторыі беларуска-
ўкраінскіх літаратурных узаемаадносін завяршыўся выданнем кнігі выбраных твораў 
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Міколы Вінграноўскага «Украінскі прэлюд» (Мінск: беларускі кнігазбор, 1999) у да-
сканалых перакладах Уладзіміра скарынкіна. 

Гэта — асобныя выданні ўкраінскай літаратуры. апрача гэтага, у перыёдыцы, не-
каторых калектыўных і аўтарскіх зборніках (такіх, як «Поціск рукі» (1991) Уладзіміра 
Паўлава, «Знічкі з сямі нябёс» (1992) В. Зуёнка, «сустрэча роднасных сусветаў» 
(1997) сяргея Панізніка) апублікавана больш за трыста твораў ста ўкраінскіх паэтаў 
і празаікаў. лічба даволі ўнушальная.

і ўсё ж, як я сказаў, творчыя здабыткі беларуска-ўкраінскага літаратурнага 
ўзаемаперакладу 90-х гг. ХХ ст. не ідуць ні ў якое параўнанне з аналагічнымі здабыткамі 
трох ранейшых дзесяцігоддзяў. Прычым пераклад — толькі адна, хоць, мабыць, і 
галоўнейшая, форма літаратурных сувязей. У 1990-я г. былі парушаны і астатнія тра-
дыцыйныя формы гэтых сувязей: абмен перыядычнымі і асобнымі выданнямі паміж 
Украінай і беларуссю, асабістыя кантакты пісьменнікаў двух братніх народаў, уза-
емнае наладжванне літаратурных тыдняў і дэкад, арганізацыя сумесных выданняў і 
г. д. Думаецца, усе гэтыя негатыўныя для літаратурнага пабрацімства з’явы з часам 
пераадолеюцца. Зрэшты, яны пераадольваюцца на нашых вачах. Вось яскравыя і 
сімптаматычныя прыклады апошняга дзесяцігоддзя. 

Пяты нумар незалежнага беларускага часопіса «Arche» («Пачатак») за 2001 г. быў 
цалкам (а гэта больш за 500 старонак!) прысвечаны Украіне, яе культуры, літаратуры, 
яе грамадска-палітычнай і філасофскай думцы. Перад намі — тое цікавае, акту-
альнае, самабытнае, што да гэтага часу на беларускай мове не з’яўлялася. У 2002 г. 
вядомы беларускі перакладчык алесь Траяноўскі выдаў арыгінальную кнігу сваіх 
перакладаў з украінскай паэзіі «імем няўмольным свабоды». кніга адметная най-
перш тым, што ў яе ўвайшлі творы 21 паэта, якія былі рэпрэсіраваны ў гады культу 
асобы сталіна ці загінулі ад рук нямецкіх фашыстаў (алег Ольжыч, алена Тэліга, 
Дмытро Фалькіўскі, Майк Ёгансэн, іван крушальніцкі і інш.). большасць паэтаў 
дагэтуль зусім ці амаль не перакладаліся на беларускую мову і ў беларусі наогул ма-
лавядомыя. своеасаблівым адкрыццём стала і кніга івана Франко «народзе мой…: 
Творы» (Мінск: Мастацкая літаратура, 2006), выдадзеная да 150-годдзя пісьменніка. 
У адносна невялікую кніжку ўвайшлі творы некалькіх жанраў, якія дасюль па розных 
прычынах па-беларуску не з’яўляліся. асобныя новыя пераклады склалі кніжку лесі 
Украінкі «Мелодыі журбы і надзеі: Вершы і паэма» (Мінск, 2003). Паэму «апантаная» 
пераклала н. Загорская, новыя пераклады вершаў належаць В. Жуковічу, В. страл-
ко, М. кеньку. Гомельская паэтэса Таіса Мельчанка прапанавала чытачам сваю 
інтэрпрэтацыю асобных вершаў Тараса Шаўчэнкі. «кабзар: Выбранае» — так трады-
цыйна называецца кніжка, выдадзеная ў Гомелі ў 2004 г. з прадмовай чарнігаўскага 
паэта, шчырага прыхільніка беларускай літаратуры станіслава Рап’яха. У 2007 г. у 
адным з мінскіх прыватных выдавецтваў (Зміцера коласа) выйшла цікавая кніга вы-
датнага сучаснага ўкраінскага пісьменніка аляксандра ірванца «Роўна / Ровно: Вы-
браныя творы». Выхад кнігі — вынік асабістых творчых кантактаў яе аўтара з пера-
кладчыкам, вядомым беларускім пісьменнікам Уладзімірам арловым. 

Знакавай з’явай навейшых беларуска-ўкраінскіх навуковых і культурных кантактаў 
стала праведзеная ў 2003 г. ў Мінску міжнародная навуковая канферэнцыя «Украіна — 
беларусь: гістарычны вопыт узаемаадносін». канферэнцыю сумесна арганізавалі і 
правялі інстытуты гісторыі нацыянальных акадэмій навук Украіны і беларусі пры пад-
трымцы Пасольства Украіны ў беларусі. Добрым тэарэтычным падмуркам для кан-
ферэнцыйных навуковых дакладаў з’явіліся створаныя ў інстытуце мовы і літаратуры 
імя Якуба коласа і Янкі купалы нан беларусі і надрукаваныя ў 2002 г. (пад рэдак-
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цыяй М. Тычыны і У. Мархеля) «нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувя-
зей» (праз год кніга была перакладзена на ўкраінскую мову і выдадзена ў кіеве). 
У выдавецтве бДУ пабачыла свет грунтоўная манаграфія колішняга дацэнта кафе-
дры славістыкі белдзяржуніверсітэта к. Р. Хромчанкі «скрыжаванні шляхоў адрад-
жэння: беларуска-ўкраінскія літаратурныя ўзаемасувязі 20—30-х гадоў ХХ стагод-
дзя» (2009). 

на ніве беларуска-ўкраінскага ўзаемаперакладу шчыруе мінчанін Валерый страл-
ко, які перакладае вершы як з украінскай мовы на беларускую, так і беларускай — 
на ўкраінскую. У яго перакладах у Мінску выйшлі кнігі «непагасны агонь = непо-
гасний вогонь» (2003; у зборнік увайшлі некаторыя творы Шаўчэнкі, лесі Украінкі і 
Франко ў беларускамоўных узнаўленнях і Янкі купалы, Якуба коласа і багдановіча — 
ва ўкраінамоўных), зборнік вершаў алеся Пісарыка «на кляновых лістах» (2000) і 
невялікая двухмоўная (творы друкуюцца ў арыгінале і ў перакладзе на ўкраінскую 
мову) кніжка дачасна памерлага беларускага паэта алеся Пісьмянкова «любіць 
бы вечна…» (2007). Пераклаў ён на ўкраінскую мову і класічную беларускую паэ-
му ХіХ ст. «Тараса на Парнасе» для яе шматмоўнага выдання (Мінск, 2003; 2007). 
У кіеве ў 2008 г. стралко выдаў арыгінальную кнігу «Трыяда славянскай паэзіі», 
куды ўключыў свае пераклады асобных вершаў украінцаў Тараса Шаўчэнкі, івана 
Франко і лесі Украінкі на рускую і беларускую мовы, Янкі купалы, Якуба коласа і 
Максіма багдановіча — на ўкраінскую і рускую, аляксандра Пушкіна, Міхаіла лер-
мантава і аляксандра блока — на ўкраінскую і беларускую. аднак, несумненна, са-
мым вялікім дасягненнем стралко-перакладчыка стала ўкраінамоўнае ўзнаўленне 
«цар-звона беларускай літаратуры» (алесь адамовіч) — паэмы Якуба коласа «но-
вая зямля», якая пабачыла свет у кіеўскім выдавецтве «Український письменник» 
у самым канцы 2006 г. Гэта — трэці (пасля рускага і польскага) поўны пераклад 
класічнага коласаўскага твора на замежныя мовы. 

Пачатак ХХі ст. у адносінах да беларуска-ўкраінскіх літаратурных узаемаадносін 
азнаменаваўся знакавымі з’явамі і з украінскага боку. Знакаміты ўкраінскі паэт, май-
стар мастацкага перакладу Дмытро Паўлычка выдатна ўзнавіў на ўкраінскай мове 
цыкл купалаўскіх санетаў з 22 гэтых арыгінальных твораў — для кнігі Янкі купалы 
«санеты», што выйшла ў 2002 г. у Мінску на васьмі мовах (беларускай, англійскай, 
іспанскай, нямецкай, польскай, рускай, украінскай і французскай). сапраўднай пад-
зеяй і ўкраінскай культуры, і ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязей стаў выхад у 
львоўскім выдавецтве «світ» па сутнасці поўнага збору твораў Максіма багдановіча 
«стратим-лебідь» (2002). У кнігу ўвайшлі літаральна ўсе паэтычныя, празаічныя, 
публіцыстычныя, літаратурна-крытычныя творы аўтара «Вянка» і яго эпісталярый у 
лепшых украінскіх перакладах (Драй-Хмары, кочура, Паўлычкі, лубкіўскага інш.). 
кнігу ўклаў, напісаў да яе прадмову і каментарый, пераклаў большасць твораў лаўрэат 
нацыянальнай прэміі Украіны імя Т. Шаўчэнкі, даўні сябар беларускай літаратуры 
Раман лубкіўскі. 2002 г. у беларусі па ініцыятыве мясцовых украінскіх суполак і пры 
падтрымцы беларускага Урада і Пасольства Украіны быў аб’яўлены Годам Шаўчэнкі. 
своеасаблівым падрахункам Года Шаўчэнкі з’явілася створаная тым жа лубкіўскім 
(ён — ініцыятар выдання, укладальнік кнігі, аўтар і перакладчык многіх матэрыялаў) 
кніга «Шевченкова дорога в білорусь» (2004). У кнігу ўвайшлі, апрача публікацый 
пра святкаванне Года Шаўчэнкі, шматлікія творы беларускіх пісьменнікаў пра каб-
зара, артыкулы пра сувязі ўкраінскага генія з беларуссю, багаты ілюстрацыйны 
матэрыял, што ўключае фотакопіі арыгінальных матэрыялаў (малюнкі, кніжныя і 
часопісныя публікацыі, партрэты пісьменнікаў і інш.), ажно да здымкаў 2002 г., на 



якіх засведчаны моманты актыўных сучасных украінска-беларускіх кантактаў на 
розных узроўнях — ад культурных да палітычных. У апошні час (і гэта вельмі пры-
емна) да развіцця беларуска-ўкраінскіх літаратурных кантактаў пачалі актыўней да-
лучацца пісьменнікі сярэдняга і малодшага пакаленняў. Яскравы прыклад — вы-
данне ў кіеве арыгінальнай сумеснай анталогіі сучаснай беларускай і ўкраінскай 
паэзіі «сувязьразрыў/Зв’язокрозрив» (2006). У анталогію з кожнага боку ўвайшлі 
творы 12 паэтаў, якія сцвердзілі сябе як творцы ў перыяд дзяржаўнай незалежнасці 
Украіны. аляксандр ірванец выдаў у сваім перакладзе кнігу арыгінальных прыпа-
весцей Васіля быкава «Пахаджане» («Ходільці», 2005). Што да андрэя Хадановіча, 
то яго кніга вершаў «лісты з-пад коўдры» з цікавай прадмовай ю. андруховіча, у 
перакладах с. Жадана, і. лучука, Д. Маціяш, М. саўкі і М. стрыхі раней выйшла 
ў кіеве (2002), чым у арыгінале ў Мінску. Гаворачы пра ўкраінскія пераклады бела-
рускай літаратуры, з задавальненнем трэба адзначыць выхад у кіеве (2006) вялікага, 
прафесійна ўкладзенага Р. Піўтараком і а. скапненкам «беларуска-ўкраінскага 
слоўніка». Гэта першая ў гісторыі культурных узаемаадносін двух братніх народаў 
такая лексікаграфічная праца. аналагічны «Украінска-беларускі слоўнік» В. лем-
цюговай выйшаў у Мінску яшчэ ў 1980 г. і дагэтуль адыгрывае сваю актыўную ролю 
пры перакладзе ўкраінскіх аўтараў на беларускую мову.

несумненна, можна прывесці яшчэ колькі прыкладаў мастацкіх і навуковых 
выданняў, якія сведчаць пра пэўнае ажыўленне беларуска-ўкраінскіх сувязей у галіне 
перакладу, у даследаванні гэтых сувязей. на пачатку ХХі ст. некалькі ажывіліся і 
асабістыя сувязі пісьменнікаў двух братніх краін. У апошнія гады ў беларусі пабывалі 
многія ўкраінскія майстры мастацкага слова. У сваю чаргу, асобныя беларускія 
пісьменнікі наведалі незалежную Украіну (кіеў, львоў, Харкаў, адэса і інш.). У Мінску 
і некаторых іншых беларускіх гарадах устаноўлены помнікі Шаўчэнку, а ў кіеве — 
Уладзіміру караткевічу. нараджаюцца новыя формы кантактаў. Галоўнае — не толькі 
ва ўкраінскіх і беларускіх літаратараў, але ў саміх беларусаў і ўкраінцаў не страча-
на адчуванне неабходнасці культурнага ўзаемаазнаямлення і ўзаемаўзбагачэння. 
а гэта — запарука таго, што плён беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей не 
толькі замацуецца, а стане значна багацейшым.
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